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       Nieuws uit de regio is een samenraapsel van binnen gekomen berichten de 
Koninklijke Marine, Koopvaardij, Visserij en Binnenvaart aangaande over het 
heden en verleden.   

 
 “ Redactie ten Anker “  

 
Abeelstraat 96 

               3329 AG Dordrecht 
              tenanker@kpnmail.nl 

   
  “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. 

    

 
 
 
                     
 
 

                Regio en boeken nieuws  ….  
 
 

 
4E JAARGANG 29 JANUARI 2021 

 
Geachte lezers,…. 
Jullie zijn inmiddels bekend met het fenomeen “nieuws uit de regio”waar 
veelal stukken door mij werden gepubliceerd die aan werden gereikt door 
Arie Booy. Welnu Arie eeft zijn jachtgebied Den Helder en omstreken 
verlaten en richt zijn speren thans op Alkmaar en omstreken. Arie heeft 
de maritieme insteek overgelaten aan Hans Brandsma. 

Ik heb Arie namens onze abonnees bedankt voor zijn inzet teneinde het Maritieme nieuws 
te kunnen delen met U allen. Inmiddels heb ik contact gezocht met Hans die mij te kennen 
heeft gegeven de afspraken voort te zetten opdat wij niet verstoken worden van nieuws 
over allerlei maritieme zaken die zich afspelen in Den Helder E.O.   
 
Hans, bedankt…. 
Redactie v.d. Arie Krijgsman 
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De Canon van de 
Koninklijke Marine 
 

Geschiedenis van de 
Zeemacht 
In De Canon van de 
Koninklijke Marine. 
Geschiedenis van de 
Zeemacht wordt in vijftig 
vensters zicht gegeven op 
de rijke historie van de 
zeemacht van Nederland. 
Dit boek gaat niet alleen 
over zeehelden of 
zeeslagen, maar laat zien 
hoe veelomvattend de 
geschiedenis van de 
marine is, van 1488 tot nu. 
 
De thema’s zijn 
rijkgeschakeerd en voeren 
de lezer mee langs geuzen, 
kapers, slavernij en 
wapens. De modernisering 

wordt getoond: hoe men van zeil naar stoom overging en nu beland is in het tijdperk van de 
automatisering. De eerste mariniers en moderne acties onder de vlag van de NAVO 
worden beschreven. Ook wordt er ingegaan op de rol van vrouwen bij de marine, vanaf de 
zeventiende eeuw tot op de dag van vandaag. Lijnen worden getrokken vanuit het verleden 
naar het heden en dwarsverbanden worden verkend. Zo komen er ook bekende 
zeeschilders aan bod: van de Van de Veldes tot hun moderne collega’s. 
 
Roemruchte onderdelen van de marine worden belicht, van het optreden van de mariniers 
‘zo wijdt de wereld strekt’, tot de operaties van de vloot, de Kustwacht, de Mijnendienst, de 
Marine Luchtvaartdienst en de Onderzeedienst. Van acties waarneembaar vanaf de 
Nederlandse kust tot in verre streken zoals Nederlands-Indië. Het verhaal van de marine is 
wereldwijd. 
 
Naar voorbeeld van de landelijke Canon van de Nederlandse geschiedenis tonen de 
auteurs in dit overzichtswerk aan de hand van vijftig gedenkwaardige onderwerpen de 
geschiedenis van de marine, zowel ten tijde van de Republiek als van het koninkrijk 
Nederland. De Canon van de Koninklijke Marine staat vol zaken die iedereen, professional 
of liefhebber, zou willen ontdekken. 
 
€ 29,99+ Reserveer dit boek  
https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462494879/de-canon-van-de-koninklijke-
marine 

 

https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462494879/de-canon-van-de-koninklijke-marine
https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789462494879/de-canon-van-de-koninklijke-marine
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Gratis tegen verzendkosten a.d € 5,00, bij meerdere liefhebbers wordt er 
geloot…. 

tenanker@kpnmail.nl 
 
Nog meer nieuws ?.....  
Er is nog volop nieuws te vergaren bij diverse verenigingen waar u lid van kan worden … 
Neem eens een kijkje door te klikken op betreffende logo’s …. 
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https://www.avom.nl 
 

 

 

https://ex-actkm.nl/index.php 

 
 

 

https://www.postactievemarinevereniging.nl 

 
 

 

https://contactoudmariniers.com/ 

 
 

 

https://www.veteraneninstituut.nl 
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