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Boeken nieuws…. 

Kees Zandvliet  

 

De wereld van de familie Blaeu  

Hardback € 49,99  

 

Nederlandse drukkers en uitgevers beheersten in de 

zeventiende eeuw de wereldmarkt. De familie Blaeu 

was en is het beroemdst. Willem Jansz Blaeu stond 

aan de wieg van de dynastie van uitgevers en 

kaartenmakers. Willems zoon Joan Blaeu was 

kaartenmaker van de VOC, uitgever van prachtig 

ingekleurde atlassen op groot formaat en bestuurder van Amsterdam. Tientallen, zo niet 

honderden tekenaars, graveurs, drukkers, redacteuren, ‘afsetters’ (inkleurders van gravures), 

auteurs, stuurlieden, collega-drukkers en boekverkopers werkten voor of samen met de familie 

Blaeu. In dit boek is er speciale aandacht voor het uitgebreide netwerk van de familie en 

daarmee ook voor opvallende vrouwen, zwarte schapen, regenten en vorsten, huwelijkskeuzes, 

verzamelaars, de hunkering naar Italië, 

grondbezit, het vetmesten van ossen en de 

Atlantische handel.  

 

 

 

 

 
 

AUTEUR 

 

Kees Zandvliet is emeritus hoogleraar aan de 

Universiteit van Amsterdam en was hoofd 

presentatie van het Amsterdam Museum en 

hoofd van de afdeling Geschiedenis van het 

Rijksmuseum. 

 

 

 
 

https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462499416/de-wereld-van-de-familie-blaeu?utm_source=Nieuwsbrief+Walburg+Pers&utm_campaign=3be07cd481-EMAIL_CAMPAIGN_4_29_2022_9_24_WO2_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_54eb1195db-3be07cd481-281513841
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Vroeger was alles beter… 
 
De defensieorganisatie bestaat in de tweede laag uit ongeveer 80 verschillende 
organisatieonderdelen. De helft daarvan bevindt zich in de Haagse omgeving. Slechts 20 
onderdelen zijn operationele eenheden. De andere ca. 60 bevinden zich in de ondersteuning en 
het bestuur. Alle bijbehorende staven moeten regelmatig onderling afstemmen. 

 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
De oude zeeman 

Ooit was hij een zeeman en bezocht vele landen.                                                    
Daar had hij plezier in kroegen en op stranden.                                            
’t Is heel lang geleden, hij weet het nog goed,                                                      
nu droomt hij nog dikwijls van tijden zo zoet. 

Zout water, de zee, de wind en de regen,                                                                  
het maakte niets uit, want niets hield hem tegen.                                                   
De boeven, de kerels, “het schuim” van een land,                                                   
waren tegen zijn vuisten absoluut niet bestand. 

 
Bij vrouwen, de hoertjes, ach…..ieder zijn vak,                                                     

was hij een “Adonis” en dat was zijn zwak. 
Nu is hij ruim tachtig, woont in een tehuis,                                                                 

en vindt het maar niks, al de “oudjes” in huis.                                                   
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Niet één was ooit zeeman; ach… een simpel bestaan!                                                
Want water kwam slechts bij hen uit de kraan! 
Soms stopt er rouwauto weer pal voor de deur,                                                                  

dan blijkt weer een man overleden.                                                                                       
Dan bid onze zeeman , “Mijn god neem mij mee,                                                   

beloon mij, verhoor mijn gebeden.                                                                              
“Bij U thuis zijn er zeelui, men herkent mijn verhalen.                                             

Stuur a.u.b. een engel, om mij hier te halen.” 
Wim Degen 

 
……………………………………………………………………………….. 

Bob Roetering 
WU mijnenvegers 

Dokkum- en 
Wildervankklasse, de 
werkpaarden van de 
Mijnendienst 

In WU Mijnenvegers wordt de 
levensloop van de Dokkum- en 
Wildervankklasse en die van 
de individuele eenheden 
uitvoerig behandeld. Het boek 
zal bij de insider nostalgische 
herinneringen oproepen, en 
voor de minder ingevoerde 
lezer wordt jargon uit de tekst 
gelicht en apart behandeld. Zo 
geeft het boek ook een 
uitgebreid tijdsbeeld van de 
Mijnendienst in de tweede helft 
van de twintigste eeuw. 
 
 

€ 39,99 
+ Bestel dit boek 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.walburgpers.nl/nl/cart
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Geachte heer Krijgsman en L.S, 
 
Heb met veel belangstelling de diverse meningen gelezen  

over de  toekomstige bemanningssamenstelling van Zr.Ms. 

Den Helder. 

In de Britse Royal Navy is dit probleem al 117 jaar geleden opgelost door de oprichting van de 

Royal Fleet Auxiliary. Dit zijn Marineschepen, die worden bemand met burger koopvaardij 

personeel. Ik ben aan boord van deze schepen een paar keer uitgenodigd en de opvarenden 

zijn geuniformeerd volgens de Britse Merchant Navy reglementen. 

Uiteraard doen deze schepen mee in het maximale geweld spectrum. Tijdens de Falklandoorlog 

in 1982 zijn enkele schepen tijdens een landing zwaar getroffen.(bijv. de RFA Sir Galahad". 

Vele koopvaardijschepen speelden in die oorlog een grote rol en sommigen gingen ten onder. 

In de Tweede Wereldoorlog was het maximale geweldspectrum normaal. Procentueel verloor 

de koopvaardij meer mensen, dan in alle andere diensten, zoals leger, luchtmacht, marine van 

de geallieerden. Misschien is deze bijdrage iets om over na te denken bij het oplossen van het  

personeelsprobleem bij de Koninklijke Marine. 

U mag mijn mening en bijlagen in uw blad publiceren. 

 

met hartelijke groeten, 

Joop Kooijman. 

Curacao. 

p.s. Bijgaand de omslagen van het Britse boek gewijd 

aan de Royal Fleet Auxiliary (deze schepen hebben 

bewapening voor eigen verdediging). 
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Luistert uit ! ….  
 
Joes Wanders zijn mooie boek “Geen zee te hoog” is een groot succes. De tweede 
editie ligt reeds op de toonbank in de winkels en is verkrijgbaar voor € 34,50 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestellen ?.... uitsluitend via de mail         
joeswanders@gmail.com 

 
 

 
Tekenaar Joes Wanders (1944) maakte 
tussen 1970 en 1990 talloze cartoons en 
illustraties voor de toenmalige gedrukte 

versies van Alle Hens. Ook in andere 
uitgaves verscheen zijn werk. 

Daarnaast ontwikkelde hij zich tot een 
vermaard zeeschilder. Al bij 

gelegenheid van zijn 70e verjaardag 
kwam hij op het idee om zijn werk te 

verzamelen. Inmiddels toch enige tijd 
later is het lijvige ‘Geen zee te hoog’ 

gedrukt en te koop, maar wacht 
Wanders nog op een post-Corona-

moment om het in Nederland te 
presenteren. 

 
 

Wanders werd geboren in Den Haag, niet ver van de zee. Toen hij een jaar of 15 was, 
wilde hij maar één ding: weg van huis en varen. Hij meldde zich aan bij de Koninklijke 
Marine en werd opgeleid tot wapenelektronicamonteur, ten einde aan te monsteren op 
Harer Majesteits schepen.  
 

Uitsluitend voor 
marinepersoneel zijn deze 
boeken verkrijgbaar voor 
slechts  
€ 25,00 ex. verzendkosten 

 

mailto:joeswanders@gmail.com
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Eerst was dat de kruiser Hr.Ms. De Zeven Provinciën, vervolgens het fregat Hr.Ms. 
Dubois. Wanders genoot van het varen en zijn tijd aan boord. Grote verhalen, uiteraard. 
 
Met de kerst in het vooruitzicht heeft Joes de redactie benaderd met het verzoek u de 
volgende aanbieding te doen!... 
 

2 boeken voor slechts € 45,00 inclusief de 
verzenkosten ! 

 
Dit is natuurlijk 

een mooi 

kerstidee…  

 

 

Één boek voor jezelf en de andere voor een vriend  als cadeau ! 

Bestellen ?.... uitsluitend via de mail         joeswanders@gmail.com 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Goede morgen van de morgen als morgen net zo'n morgen als 
deze morgen van de morgen is het morgen weer goede morgen 
van de morgen. 

-- 
Met vriendelijke groet,  

Paul van Geldere 

Redactie : Paul bedankt, ook voor jou een goede morgen of middag of avond, misschien wel 
een goede nacht. Droom zacht! 

====================================================================== 

Goedemorgen Arie en L.S, 

 

Wellicht kan je deze oproep in "Ten Anker'' plaatsen 

 

Ik heb diverse pogingen via internet ondernomen om aan 

passagierslijsten te komen. Echter hierin niet geslaagd.  

Wellicht hebt je verdere suggesties of kan een van onze lezers uitsluitsel geven…. 

 

Het gaat om de passagierslijsten van de volgende bootreizen: 

december 1950 Surabaja - Hollandia (Ned.Nieuw-Guinea), met de m.s. Karos(s)a 

1951/1952 Seroei (Ned. Nieuw-Guinea) - Hollandia met de ???? 

mailto:joeswanders@gmail.com
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Mijn vader, Jos Trouerbach, werkte bij de politie. In 1950 moest hij met zijn gezin naar 

Hollandia, maar ontving onderweg de opdracht, dat Seroei, de bestemming werd. 

Na een verblijf van ca. 1 jaar gingen wij van Seroei naar Hollandia. Bij de eerste 2 bootreizen 

was ik als kind passagier, bij de laatste als tiener. 

 

Ik hoop, dat je mij wat op weg kan helpen. Alvast bedankt. 

 

Met vriendelijke groet 

Humphrey Trouerbach 

======================================================================= 

Marine doet in NAVO-verband mee aan Finse oefening 

 
Den Helder Luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. Tromp en mijnenjager Zr.Ms. 

Makkum doen mee aan een grote door Finland georganiseerde oefening. Die speelt zich nu af 

in de Oostzee aan de Finse zuidkust. 

Beide schepen maken deel uit van een NAVO-vlootverband. Het is voor het eerst dat de NAVO 

deelneemt aan de jaarlijkse oefening Freezing Winds. Finland zit samen met Zweden in het 

proces om toe te treden tot de NAVO. Het is daarom belangrijk dat (toekomstige) bondgenoten 

met elkaar leren samenwerken. 

 

Met 23 schepen en vijfduizend militairen beoefent Freezing Winds alle aspecten van maritieme 

oorlogsvoering. Zoals bestrijding van oppervlaktedoelen, mijnenbestrijding, amfibische 

operaties en luchtverdediging. 

Zr.Ms. Tromp is dit jaar vlaggenschip van de Standing NATO Maritime Group 1 en staat onder 

leiding van commandeur Jeanette Morang. Volgens haar is de samenwerking met de Finse 

marine erg goed. ,,Er zijn uitdagingen op het gebied van communicatie, daarom trainen we 

ook.’’ Ze noemt de oefening belangrijk om elkaar en de regio te leren kennen. 

 
======================================================================= 

 

 

V.w.b. de problemen in de stad ‘Nieuwediep’, beter bekend als Den Helder en 

het inzetten van ‘stadsmariniers’, ik was in de tweede helft van de 80-er jaren 

het eerste raadslid resp. wethouder van de SP en was het in de Grevelingenstraat waar heel 

veel Surinamers en Antillianen woonden een rotzooitje. Hun vrouwen speelde voor prostitué, je 

moet toch wát verdienen, en het barste er van de drugs en onderlinge rivaliteit. 

 

Een blanke dorst er niet te komen en ik wilde daar als wethouder eens gaan kijken en moest 

dan onder strenge bewaking gaan. 

Ik heb afgedwongen dat ik onder begeleiding van de wijkagent, de wijkcongiërge en een paar 

beleidsambtenaren een rondje mocht maken. 
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Ik woonde er zelf in de Schepenbuurt en liep er wel eens met mijn hondje doorheen. Ik ben er 

van geschrokken van die uitgewoonde flats en heb alles op alles in het werk gesteld om de 

bewoners over de hele stad te verspreiden. Dat is uiteindelijk gelukt. 

Toen is de heleboel op de schop gegaan, de verhuurder gooide alles tegen de vlakte omdat 

renoveren al niet meer mogelijk was. Er is nu een mooi parkje heuvelig aangelegd tussen de 

Jan Verfailleweg en de Marsdiepstraat met vrijstaande villa’s. 

 

Dit als reactie op het artikel. 

 

Ab Woudstra, 

Hollands Kroon. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

Volgens mij is dit een foto van de ziekenboeg van het MOKH. 
 

 
 
 
Links lag dan het betonnen 
oefenschip. Heette dat niet de 
Noord Brabant? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Zo ziet het er 
tegenwoordig uit 
onder de naam 
Korporaal van 
Oudheusdenkazerne 
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Ik voeg nog een foto toe van de exercitieloods waar ook op zolder met de KSO 
(kamerschietoefening) buksen werd geschoten 

 
 
en de kantine  et die mooie 
tekeningen van o.a. ‘katje 
halen’, het  traktement, de 
maandelijkse betalingen aan 
tafel uit de bekende bruine 
zakjes uitbetaald door de tulis 
van bur. Admin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik hoop dat Geert 
Tipker er iets aan 
heeft. 
 
Ab Woudstra 
LTZVK 2 o.c. b/d. 
Hollands Kroon. 
……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bert Slotboom   † 29-06-2022 

 

 
Op de redactie kwam een mailtje binnen met het verzoek Bert Slotboom uit te schrijven daar hij 

was overleden… 
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Bij navraag bleek dit overlijden al eind juni geweest te zijn en de erven waren blijkbaar niet op 

de hoogte van zijn abonnement.  

Dit is nu zo’n voorbeeld waar ik al eerder over heb geschreven…  

 

Maak van uw erven géén spoorzoeker 

 

Vanuit de redactie heb ik namens alle abonnees de erven veel sterkte toegewenst…. 

 

====================================================================== 

  

 

1 december 2022 

Prinses Margriet heropent Verzetsmuseum 

Amsterdam 

  

 

Op de foto: Liesbeth van der Horst, Mireille de 

Muijnck en Prinses Margriet 

 

Vanmiddag werd het Verzetsmuseum 

Amsterdam feestelijk heropend door H.K.H. 

Prinses Margriet. De Prinses verrichtte de 

openingshandeling in het bijzijn van vele 

genodigden. Daarna bezocht zij samen met 

locoburgemeester Reinier van Dantzig, 

commissaris van de Koning Arthur van Dijk, 

RvT-voorzitter Jozias van Aartsen, directeur 

Liesbeth van der Horst, conservator Karlien 

Metz en de blinde adviseur Mireille de Muijnck 

als eerste bezoekers de vernieuwde 

tentoonstelling. Jeangu Macrooy zong het lied ‘Birth of a New Age’ en het dichterscollectief 

Kitchen’s Light vertolkte het gedicht ‘Het Verzet’ in NGT (Nederlandse Gebarentaal). Het 

Verzetsmuseum Amsterdam is vanaf de heropening het enige museum in Nederland dat 

volledig zelfstandig te bezoeken is voor blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, 

mensen met een functiebeperking en laaggeletterden. Vanaf vrijdag 2 december is het museum 

weer open voor het publiek. 

 

Inclusieve geschiedenis 

De Tweede Wereldoorlog wordt meer genuanceerd gepresenteerd dan voorheen in het 

Verzetsmuseum. Destijds was het beeld dat een relatief vreedzaam land aangevallen werd door 

een brute, buitenlandse agressor. Nu laat het museum zien dat er verdeeldheid was binnen het 

verzet, wordt er getoond dat sommige Duitsers heimelijk de Nederlanders hielpen en dat 

mensen met goede bedoelingen soms collaboreerden onder de druk van het nazi-regime. Ook 

daders komen aan bod: NSB- en SS-held Gerard Mooyman, de beruchte Jodenjager Wim 

Henneicke en de verzetsinfiltrant Anton van der Waals. De spanning van een oorlog en het 

verzet leidde tot drugsgebruik en liefdesrelaties. Er werden 15.000 kinderen van Duitse 
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bezetters geboren. Het verzet bestond uit moedige mensen, mannen en vrouwen, onder wie 

ook bijvoorbeeld de actieve queer en kunstenaar Willem Arondéus, die met vrienden het plan 

maakte om het Amsterdamse bevolkingsregister te vernietigen. Indonesische studenten en 

Surinamers, als Anton de Kom, vochten voor de vrijheid van Nederland maar tegelijkertijd voor 

die van hun vaderland. In 2023 zal het museum worden uitgebreid met een vaste presentatie 

over de situatie in de Nederlandse koloniën.  

  

Zelfstandig toegankelijk  

Het vernieuwde Verzetsmuseum is nu het enige museum in Nederland dat zelfstandig te 

bezoeken is door blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, mensen met een 

functiebeperking en laaggeletterden. Adviesgroepen van blinden, slechtzienden, doven, 

slechthorenden en laaggeletterden hebben hier tijdens de vernieuwing aan bijgedragen. Het 

enige wat in het Verzetsmuseum niet veranderd is, is het unieke Verzetsmuseum Junior; deze 

museumzaal in de sfeer van de bezettingsjaren is al jaren een lievelingsplek van het jonge 

publiek. Deze zaal was al toegankelijk voor bezoekers met een visuele of auditieve beperking.  

 

Ontwerp en inrichting 

De sfeer in de expositieruimtes is ruimtelijker en gemoderniseerd door kunstzinnige installaties 

met wisselende, spannende materiaalkeuzes en interactieve tentoonstellingsonderdelen. 

Daarnaast is er een geheel nieuw lichtplan ontwikkeld. De verbouwing werd uitgevoerd door 

tentoonstellingsbouwer Kloosterboer naar een ontwerp van Creative Design Studio Ilona 

Laurijsse. Een bezoek aan het Verzetsmuseum is hierdoor een pure beleving, dicht op de huid 

van de geschiedenis. 

  

De openingstijden zijn doordeweeks van 10.00 uur tot 17.00 uur en in het weekend van 11.00 

tot 17.00 uur. De entree voor volwassenen is € 14,-, voor Museumkaarthouders gratis.  

===================================================================== 

 
 

Jesse van Muylwijk@jessecartoons 
======================================================================== 

Kerstwens / Kerstgroet 
 
De  sluitingsdata voor het inzenden van een  Kerstboodschap is verlengd. 

Deze is gesteld op 18 december a.s., dus wilt u nog een boodschap geven aan uw mede 

lezers van “ten Anker” stuur deze dan z.s.m. naar de redactie. ! 
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Vaders en Opa’s vanuit onze maritieme 

geschiedenis…. 
 

We hebben veel gehoord over Zeeverkenners, Padvinders, 

Zeekadetten enz. enz… maar lees dit verslag en er gaat een 

wereld open ! 

Geachte heer Krijgsman en L.S; 
 

Teneinde te besparen op de steeds hoger wordende druk- en portokosten wordt het 
Jaarverslag 2021 elektronisch aangeboden. Indien u prijs stelt op een gedrukt 
exemplaar, dan verzoek ik u mij dit te laten weten op secretaris@zkk.nl onder 
vermelding van uw postadres. 

Met vriendelijke groet,….  Gert van Beest 
Secretaris Zeekadetkorps Nederland 
 
Klik hier  

 

 
 

 
Arma 

Jaarboek Nationaal Militair Museum 2022 

Arma is voor iedereen met interesse in militaire 
geschiedenis en militaria, Nederlandse 
geschiedenis, kunst en cultuur. De vier musea van 
de Stichting Koninklijke Defensiemusea tonen een 
schat aan objecten en verhalen uit ons militair 
erfgoed. We hebben echter veel meer in huis dan 
we aan het publiek kunnen tonen. De bijzondere 
kennis die we vergaren bij het doen van 

onderzoek, het maken van tentoonstellingen en het verwerven van nieuwe 
objecten delen we in Arma. 
 
In Arma 52 kunt u lezen over de ontwikkeling van de F-16, de zeeslag bij 

mailto:secretaris@zkk.nl
https://zeekadetkorps-nederland.nl/wp-content/uploads/2022/11/221111-Jaarverslag-ZKN-2021-LR.pdf
https://zkk.us10.list-manage.com/track/click?u=216209f58856949c840a30768&id=3962ced064&e=66d0f4c9b3
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Solebay in 1672, hoe het Indische leger aan witte uniformkleding kwam, de 
belevenissen van de Koninklijke Marechaussee in Engeland tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, het schilderij De Prins van Oranje van J.W. 
Pieneman, het Naval War Game van Fred T. Jane, de verdediging van de 
Nieuweschans in 1629, de documentering van zes als hoekpalen gebruikte 
18-ponder kanonnen, de geschiedenis van de geestelijke verzorging in de 
Nederlandse krijgsmacht en de infanteriebewapening van het Staatse 
Leger in de tweede helft van de achttiende eeuw. Daarnaast vertellen onze 
conservatoren interessante details over enkele nieuwe aanwinsten uit onze 
collectie. Kortom, deze Arma biedt weer een schat aan leesplezier voor 
iedereen die meer wil weten over ons militair erfgoed. 
 
Arma is het Jaarboek van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, het 
Marinemuseum in Den Helder, het Marechausseemuseum in Buren en het 
Mariniersmuseum in Rotterdam. Conservatoren en andere specialisten 
vertellen over ‘vondsten’ en belangrijke onderzoeksresultaten. 
 

€ 24,99https://www.walburgpers.nl/nl/cart 
+ Bestel dit boek 
 

 
 

 
 

  

https://www.walburgpers.nl/nl/cart


 

15 
 

Door mijn a.s. verhuizing heb ik geen plek meer voor het 
schilderij van Hr.Ms. Dubois…. Het is geschilderd door C.J. 

Holthuijsen en ik wil er € 100,= voor hebben… 
 

Indien je interesse hebt, bel dan even of stuur een mailtje. 
 

================================================= 
 

We eindigen deze week met een stukje humor….  
 

 

Op een van de drukste kruispunten van Chicago had een jongedame pech met haar 

auto. Ze stapte uit en probeerde achter de oorzaak van de panne te komen. Een kwartier 

verstreek. Intussen schakelde de man in de verkeerstoren van groen op geel, na een 

poosje op rood – maar de auto bleef als vastgenageld staan. Op rood volgde groen - dan 

weer geel. De dame sleutelde van binnen aan de auto, maar nog altijd zonder succes. 

Ten slotte kwam de verkeersagent er op af, salueerde en vroeg: 

“Waarom rijdt u niet weg, juffrouw, bevallen onze kleuren u soms niet?” 

 

                                                     Tot volgende week … 

 

 

 

 

 

 

 

 


