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In het Spoor van de Prins  
De wereld van Willem III  

Auteur	 Jan	van	Es	&	Bernt	Feis
Uitgever	 Platform	Rampjaarherdenking	(2022)
Omvang	 136	blz
Prijs	 €	24,95
ISBN	 9789090356587

Het verschijnen van In het spoor van 
de Prins was tevens het startschot 
voor de nationale herdenking van het 

Rampjaar 1672 in meer dan 90 vestingsteden. 
Naast vele publicaties zijn er tot nu toe ook 
meerdere exposities, concerten en theater-
voorstellingen rond het thema Rampjaar 
georganiseerd. Auteurs Van Es & Feis geven 
in dit fraai vormgegeven boek een veelzijdig 
beeld van het leven van koning-stadhouder 
Willem III, door een route langs diverse lieux 
de memoire uit te stippelen. Sporen van de 
prins leiden de lezer langs diverse paleizen, 
landgoederen en jachthuizen verspreid door 
Nederland.

Van Holland naar Holyhead
The history of the crucial link between 
Holland and the port of Holyhead during 
World War Two

Auteur	 Graham	van	Weert
Uitgever	 Eigen	uitgave	(2021)
Omvang	 394	blz
Prijs	 £	11,95
ISBN	 N.v.t.

De Welshe Graham van Weert (1952) 
werkt na zijn pensionering als vrij-
williger in het Holyhead Maritime 

Museum, richt een prachtige vitrine in vol 
memorabilia over de Koninklijke Marine, 
duikt in de geschiedenis ervan en begint in 
2012 aan een flinke klus: het verhaal vastleg-
gen van een belangrijke fase uit zijn vaders 
leven. Aangekomen met Hr.Ms. Medusa 
in Holyhead in mei 1940, trouwt de dan 

22-jarige Maastrichtenaar Mathieu van Weert 
een jaar later met de Welshe Maggie Parry. 
Zoon Graham brengt in dit prachtige verslag 
de band tussen de Koninklijke Marine en de 
haven van Holyhead tot leven. Bestellen via 
 grahamvanweert@hotmail.co.uk. 

Olke Arnoldus Uhlenbeck  
(18101888) 
Van marineduiker tot viceadmiraal  

Auteur	 	Alan	Lemmers
Uitgever	 Van	Wijnen,	Amersfoort	(2022)
Omvang	 160	blz
Prijs	 	€	29,50
ISBN	 	9789051946086

Op 22 september is in het Marinemu-
seum Den Helder de biografie van 
Olke Arnoldus Uhlenbeck gepresen-

teerd. Een eerste exemplaar is door auteur 
Alan Lemmers overhandigd aan Pieter van 
Vollenhoven. De kleurrijke en flamboyante 
Uhlenbeck was naast een buitengewoon 
markant marineofficier de grondlegger van 
het marine duikbedrijf, inmiddels de Defensie 
Duikgroep geheten. Ook zag Uhlenbeck 
actie tijdens de Belgische Opstand, waarbij 
hij gewond raakte bij het bestormen van forti-
ficaties langs de Schelde. Lemmers heeft het 
leven van ‘Lord Donderton’ bijeengebracht 
in deze fraaie uitgave van het Nederlands 
Instituut voor Militaire Historie.

Wij en het water 
Een Nederlandse geschiedenis  

Auteur	 Lotte	Jensen
Uitgever	 De	Bezige	Bij,	Amsterdam	(2022)
Omvang	 320	blz
Prijs	 €	34,99

ISBN	 9789403185613

Het is geenszins geheim dat de stijgende 
zeespiegel in de komende decen-
nia een steeds grotere dreiging voor 

Nederland en haar inwoners zal vormen. 
De strijd die Nederlanders leveren met het 
water gaat echter eeuwen terug en is op 
uiteenlopende wijze verbeeld in onze natio-
nale cultuur. Van de vinger in de dijk tot de 
watersnoodramp van 1953: schrijvers en kun-
stenaars benadrukken zowel de rampzalige 
gevolgen van deze verwoestende rampen als 
de uitzonderlijke veerkracht van de Neder-
landse gemeenschap. Wij en het water is een 
geschiedenis van Nederland en haar strijd 
tegen het water. 

Warship No. 14 
Dutch Leander frigate Van Speijk 

Auteur	 Jantinus	Mulder	&	Henk	Visser
Uitgever	 Walburg	Pers,	Zutphen	(2022)
Omvang	 52	blz
Prijs	 €	14,95

ISBN	 9789076164042

In oktober 2022 komt uitgeverij Lanasta 
(reeds overgenomen door Walburg Pers) 
met deel 14 uit de serie Warship. Tien jaar 

na het verschijnen van deel 2 over de Britse 
Leander-klasse fregatten, is het ditmaal de 
beurt aan de Nederlandse specificatie van 
dit platform: de Van Speijk-klasse. Hoewel 
gebaseerd op de Leanders, werden de zes 
fregatten tussen 1962 en 1967 volledig in 
Nederlands beheer gebouwd en weken iets 
af van hun Britse (half)zusterschepen. Eind 
jaren ’80 werden de schepen verkocht aan 
de Indonesische marine. Zoals we gewend 
zijn van Jantinus Mulder, is ook dit deel ruim 
voorzien van gedetailleerd beeldmateriaal en 
dito technische beschrijvingen. 
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