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       Deze web-magazine is een samenraapsel van binnen gekomen berichten, gein en ongein de 
Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het heden en verleden.   
 

 “ Redactie ten Anker “  
Abeelstraat 96 

                                  3329 AG Dordrecht 
                           Tussen 10.00 en 16.00 uur 
                                     06-25160899 
                               tenanker@kpnmail.nl 

       
Voor donaties …. NL98 INGB 0002 4713 68 

 

 “ ten Anker “ 
                               
 

Deze extra toevoeging van het web-magazine fungeert als verlengstuk en is onafscheidelijk verbonden aan de 
website: https://www.tenanker.com en conformeert zich aan de regelgeving zoals daar is vermeld. 

 

 
Er zijn altijd wel mensen die met mijn werk aan de haal gaan. Aan de ene kant is dat een teken dat ik het goed heb neergezet, 
maar ik sta niet toe lukraak te kopiëren voor andere dan puur privé doeleinden zonder daar schriftelijke toestemming voor te 

vragen. 

    
 

Sinterklaas-editie  
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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 en is 

verkrijgbaar voor € 34,50 
 

Echter na een zoekslag in Spanje…..   
 

                                                                      
 

Bij Sinterklaas in het pakhuis bleken nog enkele exemplaren te liggen (1e druk) die 
mee zijn gezonden met de SS Spanje naar Nederland. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
( zolang de voorraad strekt ) 

 
             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 

Uitsluitend voor 
marinepersoneel is de 
eerste druk nog 
verkrijgbaar voor 
slechts € 25,00.  
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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. 
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. 
 

 
  

Enerverende ervaringen 
Ook aan boord van de Dubois was de marineman al veelvuldig bezig met tekenen, voor 

onder andere het gastenboek. Naast het varen zijn lust en zijn leven. Door de vele 
illustraties die hij ook al maakte voor Alle Hens, bleef zijn talent op dit gebied niet 
onopgemerkt. “In 1970 noopte mij dit tot een koerswijziging”, vertelt hij plechtig. 

“Commandeur Jan van Dulm, Ridder Militaire Willems Orde, benoemde mijn tot hoofd 
van de tekenkamer op de Afdeling Maritieme Historie van de KM. Van Dulm vormde 
een grote inspiratiebron voor mij, gezien de vele verhalen die hij vertelde over zijn 

enerverende ervaringen met de onderzeeboot Hr.Ms. O21 tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.” 

 
Recht voor zijn raap 
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Uiteraard ontbreken sommige van de gewraakte illustraties niet in ‘Geen zee te hoog’, 
net als de veel minder controversiële afbeeldingen uit Alle Hens. Daarnaast krijgt de 

lezer toch vooral een fraai overzicht voorgeschoteld van schilderijen, aquarellen, 
illustraties en ontwerp- en restauratiewerk van Wanders. Ook krijgt het boek een 

zeker reliëf, doordat je kennismaakt met de mens achter de kunstenaar. Of zoals De 
Bles schrijft in het voorwoord: ‘De lezer zal, voor zover hij of zij daar herinnering aan 

heeft, in ‘Geen zee te hoog’ onder andere de marinesfeer van de zestiger en zeventiger 
jaren proeven en de Joes herkennen die nooit veranderd is. Recht voor z´n raap, de 

bravoure van de vrijbuiter, die na vele omzwervingen over land en zee uiteindelijk toch 
zijn plek vond en zijn anker uitwierp’. 

 

 
 

Wees er dus snel bij….. 
 

joeswanders@gmail.com  
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