
 

1 
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                             HET PUBLICATIEBORD Nr. 16 
    5e jaargang – 19 april 2022 
 

• Engelse spionage tijdens het Rampjaar 1672 

Door Anne Doedens, Liek Mulder en Frits de 
Ruyter de Wildt 

Midden in de Gouden Eeuw dreigde oorlog ons 
land te vernietigen. In 1672 braken maanden 
aan, waarin ‘het volk redeloos, de 
regering radeloos en het land reddeloos’ was. 
Kennis is macht, ook voor de vijand. Die wordt 
geleverd door spionnen. Daarover gaat dit boek: 
wat kwamen Engelse verspieders over ons land 
te weten? Wie waren ze? Tot nu werden hun 
brieven en rapportages in de Engelse National 
Archives nog niet benut door historici. 

Informatie kwam met de postboot uit Den Briel 
en Hellevoetsluis naar Harwich, soms dwars 
door de vloten van de oorlogvoerenden. 
Spionagenetwerken werden opgetuigd door Silas 
Taylor, havenmeester van Harwich. De 
inlichtingen gingen naar vooraanstaande politici 
in Londen. Zijn spionagewerk wordt in dit boek 
aan de vergetelheid ontrukt. 

http://www.tenanker.com/
mailto:arcon46@kpnmail.nl
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Nederlands 
15 x 23 cm 
192 pagina’s 
50 illustraties in kleur 
Paperback 
ISBN 9789462623934 
€ 22,50 
 
INFO 
- 2022: Herdenking 350 jaar Rampjaar (1672-2022) met diverse exposities 
- Met nooit eerder gepubliceerd archiefmateriaal 

€ 22,50     

 
Gezelligheid kent geen tijd….. zorg dat je erbij komt ! 

 
 

 
 

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

Toevoegen in de 
https://www.waanders.nl/nl/agenten-

voor-de-
koning.htmlwinkelwagenhttps://www.wa

anders.nl/nl/cart/ 

https://www.waanders.nl/nl/agenten-voor-de-koning.html
https://www.waanders.nl/nl/agenten-voor-de-koning.html
https://www.waanders.nl/nl/agenten-voor-de-koning.html
https://www.waanders.nl/nl/cart/
https://www.waanders.nl/nl/cart/
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Martin Anker ruimt zijn boeken en DVD’s op…. Bent u geïnteresseerd ?, 

neem dan even contact op met Martin…. 
info@ankerconsultancy.com 

……………………………………………………………………………………………. 

 
Twee van de bij ons bekende uitgevers slaan de handen in één…. 
 
Zutphen/Odoorn/Amsterdam 

 

Walburg Pers verwerft uitgeverij Lanasta  

Versterking van het fonds maritieme en militaire geschiedenis 
Per april 2022 neemt uitgeverij Walburg Pers uitgeverij Lanasta over. Met de focus op 
maritieme en militaire geschiedenis versterkt uitgeverij Lanasta dit fondsonderdeel van Walburg 
Pers. Lanasta heeft ruim negentig vooral Nederlandse maar ook Engelse leverbare titels en 
heeft meer dan twintig nieuwe uitgaven in voorbereiding. 
Bij de ondertekening van de overeenkomst zegt Jan-Peter Wissink, eigenaar van Walburg Pers: 
“Mijn verwachting is dat in dit tijdsgewricht de belangstelling voor militaire geschiedenis zowel in 
Nederland en Vlaanderen als internationaal zal toenemen. Bovendien sluit het fonds van 
Lanasta goed aan bij de rijke traditie van geïllustreerde uitgaven op het gebied van 
zeegeschiedenis en geschiedenis van de strijdkrachten van Walburg Pers.” 
Jantinus Mulder, eigenaar van Lanasta, is al ruim twintig jaar actief op dit terrein en treedt bij 
Walburg Pers in dienst om deze portfolio verder uit te breiden en vorm te geven. Mulder: “De 
overstap naar Walburg Pers ligt erg voor de hand en biedt voor dit fondsonderdeel prachtige 
mogelijkheden tot groei door uitvoering van bestaande plannen en ontwikkeling van nieuwe 
ideeën.” 
Walburg Pers verwelkomt Jantinus en de auteurs van Lanasta bij deze belangrijke uitbreiding 
van de activiteiten.  
Voor vragen over deze acquisitie kunt u contact opnemen met Jan-Peter Wissink (jan-
peterwissink@walburgpers.nl) of Jantinus Mulder (jtmulder@lanasta.eu). 
 
Over Walburg Pers 

mailto:info@ankerconsultancy.com
mailto:jan-peterwissink@walburgpers.nl
mailto:jan-peterwissink@walburgpers.nl
mailto:jtmulder@lanasta.eu
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Walburg Pers is een dynamische uitgeverij voor hoogwaardige non-fictie met veel zorg voor 
vormgeving. Walburg Pers is actief op het terrein van geschiedenis, kunst, cultuur en schenkt in 
toenemende ook aandacht aan recht, filantropie en maatschappelijke vraagstukken. Zie ook 
www.walburgpers.nl. 

 

 
 
        Te water lating van Zr.Ms. Den Helder…., klik op de link ! 

https://youtu.be/cvmK5TZYgVw 

 
*** ten Anker al in 40 verschillende landen wordt gelezen… 
 …dit ook geld voor ons Publicatiebord. 
*** De redactie nog steeds verlegen zit om binnenvaart kopij… 
 … dit ook van toepassing is op de sleepvaart en visserij is. 
*** De redactie een tip kreeg de verzendingen te doen via “Laposta” 
 …deze het gratis aanbied tot 2000 mails met een max van 12000 p/maand 
*** Deze niet geheel veilig is daar de redactie daar de mailadressen neer moet leggen… 
 … na het uitpluizen van de voorwaarden door uw redactie niet veilig is bevonden 
*** Men aangeeft er geen commercie mee te verrichten… 
 … doch gerechtigd zijn de adressen voor derden te mogen gebruiken.  
*** De redactie daar geen gebruik van gaat maken… 
 … e.e.a in verband met de privacy van doen is ter bescherming naar U.  
*** Dat uw reünie vereniging een gratis oproep in het Publicatiebord kan plaatsen … 
 … uw commissielid dit in een mail aan de redactie kan verzoeken (gratis)  
*** Er speciaal ruimte is gemaakt voor de jonge marineman/vrouw… 
 … hij of zij daar hun verhaal in kwijt kunnen.  

http://www.walburgpers.nl/
https://youtu.be/cvmK5TZYgVw
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Provincie Zeeland heeft met ZKK Veere weer een Zeekadetkorps 

  

Zeekadetkorps Nederland groeit 
  
Sinds afgelopen zaterdag telt de Vereniging Zeekadetkorps Nederland weer twintig leden. 
Zaterdag stemde de Algemene Raad in met de toelating van een zeekadetkorps in Veere.  
Dat betekent dat na een afwezigheid van veertien jaar de Zeekadetten weer terug zijn in 
Zeeland. Voor het bestuur van Zeekadetkorps Nederland een vreugdevolle ontwikkeling.  
Of zoals voorzitter Bart Escher het zegt: “Fijn dat we weer terug zijn in de waterrijke provincie 
Zeeland, maar vooral fijn om te zien hoeveel belangstelling er is voor de zeekadetkorpsen.” 
  
Het nieuwe zeekadetkorps in Zeeland maakt een voortvarende start. Zij kunnen al bogen op 
een volledig bestuur, een behoorlijk kader en na de eerste publiciteit hebben de eerste 
zeekadetten zich al aangemeld. Bij de oprichting heeft Zeekadetkorps Veere steun van zowel 
de Gemeente Veere als van de Provincie Zeeland. 
 
Het Zeekadetkorps Veere zoekt nog naar vrijwilligers die kunnen meehelpen met het onderhoud 
van het schip of met instructeurs voor het opleiden van de Zeekadetten in alle nautische 
vaardigheden en in de machinekamer. Voor meer informatie zie https://www.zeekadetkorps-
veere.nl/ of email info@zeekadetkorps-veere.nl 
  

https://www.zeekadetkorps-veere.nl/
https://www.zeekadetkorps-veere.nl/
mailto:info@zeekadetkorps-veere.nl
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Binnenkort wordt het voormalige korpsschip van Zeekadetkorps Den Helder, het os Lacomblé 
(een voormalige ondiepwatermijnenveger) overgevaren naar Veere. Het os Ondina (een 
voormalig munitietransportschip) fungeert nu als korpsschip van Zeekadetkorps Den Helder. 
  
Met de komst van Zeekadetkorps Veere is Zeekadetkorps Nederland erin geslaagd de 
afgelopen jaren de gewenste groei van het aantal korpsen, te realiseren. In de afgelopen vijf 
jaar zijn er korpsen opgericht in Urk, Lelystad en nu Veere. Gelet op de vraag naar een 
stijgende instroom van jonge mensen in de nautische sector een positieve ontwikkeling. 
Immers, bijna 50% van de zeekadetten stroomt jaarlijks door naar die sector. 
 

  
Gert van Beest 
KLTZ (BD) 
 
Vereniging Zeekadetkorps Nederland 
Secretaris 
 
06 21240316 
secretaris@zkk.nl  
www.zkk.nl 

 
 

 
 

 

 
Zeekadetkorps Nederland is een maatschappelijk relevante organisatie die jongeren helpt hun weg  
naar een maritieme opleiding of arbeidsplaats te vinden. Wij bieden aan boord van onze schepen  
daarvoor een uitdagende, gestructureerde en veilige omgeving, waarin jongeren door praktische  
opleidingen de kans krijgen hun talenten en competenties te ontwikkelen op basis van hun  
persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden. 

 

Waar blijven onze nieuwe 
onderzeeërs? 
 
Het exterieur van de Zeeleeuw in de 
marinehaven aan de Moermanbrug. 
 

DEFENSIE Nog maar twee van de 

vier ’afgeschreven’ Walrus-
boten doen dienst 

 

Karel Berkhout ©NRC Media 

 

De Walrus-onderzeeërs van de 
Koninklijke Marine zijn al lang aan 
vervanging toe, maar de nieuwe 
boten zijn er niet in 2028 zoals 

oorspronkelijk de bedoeling was, maar op zijn vroegst pas in 2034. 
 

mailto:secretaris@zkk.nl
http://www.zkk.nl/
https://www.facebook.com/ZKKNL/
https://twitter.com/ZeekadetkorpsNL
https://www.youtube.com/channel/UCMIOzyo3weMXLlhksYxLAQQ
https://www.instagram.com/zeekadetkorpsnederland/
https://www.linkedin.com/in/zeekadetkorps-nederland/
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DEN HELDER 

Wat Nederlandse onderzeeboten precies doen in verre wateren, is geheim. Het zal lijken op de 
operaties in de Middellandse Zee tijdens de Koude Oorlog. Toen voeren de boten tot dicht voor 
de kust van Egypte – stilletjes, met de dieselmotor even uit en de elektrische aandrijving aan. 
Zo bespioneerden ze de marineschepen van de Sovjet-Unie. 

„Dat is een unieke kwaliteit van Nederlandse onderzeeboten, dat ze zulke operaties kunnen 
doen”, zegt Jaime Karremann van de nieuwswebsite marineschepen.nl. Hij schreef een boek 
over onderzeeërs. „Duitse en Noorse onderzeeboten zijn gebouwd om kort te opereren in 
ondiepe wateren als die van de Oostzee. De Britse en Franse – nucleaire – onderzeeërs 
kunnen net als de Nederlandse maanden van huis zijn, maar zijn te groot voor operaties in de 
buurt van vijandige schepen in kustwateren.” 

De inzet van Nederlandse onderzeeboten wordt alleen erg schraal, blijkt uit een brief die 
staatssecretaris Christophe van der Maat (Defensie, VVD) begin deze maand aan de Tweede 
Kamer stuurde. De vier huidige boten uit de Walrus-klasse zijn al lang aan vervanging toe, maar 
de nieuwe boten komen op zijn vroegst in 2034 – in plaats van in 2028, zoals oorspronkelijk 
gepland. Om de Walrus-boten ’veilig en verantwoord’ te kunnen laten doorvaren, neemt 
defensie twee van de vier boten uit de vaart – dat kost minder onderhoudspersoneel, en daar is 
een tekort aan. 

„Dat is slecht nieuws voor het NAVO-bondgenootschap, dat graag een beroep doet op dit 
Nederlands specialisme”, zegt Dick Zandee, defensie-expert bij Instituut Clingendael – zeker 
omdat bij de NAVO de stormbal is gehesen na de Russische inval in Oekraïne: „Al moet je dat 
ook weer niet overdrijven. Russische schepen mogen met raketbeschietingen veel schade 
aanrichten in Odessa, de marine van Rusland is geen partij voor de NAVO-marine.” 

In gevaar 

De binnenlandse politieke lading van de brief is waarschijnlijk groter, denkt Zandee. „Van der 
Maat geeft een brevet van onvermogen aan zijn voorganger, tevens partijgenoot.” Onder die 
voorganger, Barbara Visser, werden bij de aanbesteding voor de onderzeeboten ’onrealistische 
doorlooptijden gehanteerd’, meldt de brief, en werd ’niet goed genoeg gecommuniceerd’. Van 
der Maat concludeert nu dat ’de huidige aanpak te veel tijd zou kosten om tot een werfkeuze te 
komen en daarmee de continuïteit van de Onderzeedienst op termijn in gevaar zou brengen’. 

In de huidige aanpak laat defensie geen onderzeeboot ontwikkelen vanaf de eerste schets, 
omdat dit duur zou zijn. Het zou goedkoper zijn vier boten ’van de plank’ te kopen – met enkele 
specifieke aanpassingen voor Nederland. Het definitieve ontwerp en de bijbehorende prijs – 
naar schatting een miljard euro per boot – worden bepaald in een aanbestedingsprocedure met 
meerdere werven. 

Na het afvallen van een Spaans consortium bleven in de zomer van 2020 drie consortia over: 
de Nederlands-Zweedse combinatie Damen-Saab, het Franse Naval met het Nederlandse IHC 
en het Duitse Thyssenkrupp Marine Systems. In plaats van de knoop door te hakken, besloot 
Visser tot een dialoogronde met de drie partijen. Dat heeft niets opgeleverd, onder meer 
doordat de kandidaatwerven niet scheutig waren met informatie. 

Dat laatste verbaast Karremann niet. „Een werf wil best met een opdrachtgever praten over 
bijvoorbeeld vertrouwelijke technieken om een dieselmotor nog stiller te maken, maar niet als 
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die werf nog in competitie is met andere werven.” Vervolgens had defensie onverwacht veel tijd 
nodig om wat er wel aan informatie kwam goed te analyseren. 

Zo kwam het dat defensie in oktober 2021 moest laten weten dat de oorspronkelijke planning 
niet gehaald zou worden. Karremann: „Toen was het niet moeilijk uit te rekenen dat de 
onderzeeboten pas medio jaren dertig klaar zullen zijn.” Dat blijkt ergens tussen 2034 en 2037 
te zijn. Om dat überhaupt te kunnen halen, wil Van der Maat uiterlijk in het laatste kwartaal van 
dit jaar offertes gaan vragen bij de werven. 

 

Fout 

Het van-de-plank-idee laat Van der Maat daarbij los; er komt toch een uniek ontwerp voor de 
Nederlandse onderzeeboten. Met het kiezen van één werf wil hij tempo maken. „Prima”, vindt 
Karremann. „Maar ik vind het schokkend dat Van der Maat geen enkele toekomstvisie heeft 
voor de bouw van onderzeeboten. We maken de fout van dertig jaar geleden.” 

Destijds verdween de Nederlandse onderzeebotenbouw. De werf die de Walrus-onderzeeërs 
bouwde, RDM, ging failliet. Bij de marine verdween de ontwerpafdeling en daarmee de kennis 
van de botenbouw. „Nu ontbreken duidelijke garanties voor een rol van de Nederlandse 
industrie”, zegt Karremann. Defensie-expert Dick Zandee tilt daar minder zwaar aan: „Ook als 
het omhulsel bijvoorbeeld in het buitenland wordt gebouwd, kan heel veel apparatuur in 
Nederland worden ingebouwd.” 
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Tot de uitrusting van de onderzeeboot gaan ook raketten behoren, als het aan Van de Maat ligt. 
„Voor afstanden tot duizend kilometer, zoals Amerikaanse onderzeeërs hebben”, zegt Zandee. 
„Die zijn vooral bedoeld doelen op het land te bestoken.” 

De komende twaalf jaar moet de Nederlandse Onderzeedienst het doen met twee opgeknapte 
Walrus-boten. Hoewel, twee? Doordat één onderzeeboot standaard in onderhoud is of wordt 
gebruikt voor trainingen, vaart de Onderzeedienst vanaf nu feitelijk met één onderzeeboot. 

Walrusklasse 

Het ongemerkt verzamelen van inlichtingen is de belangrijkste taak van de onderzeeboten van 
de Walrusklasse (68 meter lengte, 55 bemanningsleden). Daarnaast dienen ze als uitvalsbasis 
van speciale operaties, doelboot voor oefeningen met fregatten en helikopters, voor het leggen 
van mijnen en het opsporen van vijandelijke onderzeeboten en oppervlakteschepen. 

 

 
 

Marco Debets   Marine fotograaf bd. 
Gert van Beest  KLTZ bd , secretaris ZZK 
Dirk van Duijn  off. Luchtmacht – elektronica / vrijwilliger NIMH 
 
 

 

 

   Het middenstuk van het zogeheten Combat Support Ship Den Helder 
is maandag te water gelaten. Dat gebeurde in de Roemeense havenstad Galati bij de werf van 
Damen Schelde. 

DEN HELDER 
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Vanaf een zijhelling gleed de romp de rivier de Donau in, een belangrijk moment in de bouw 
van het bevoorradingsschip voor de marine. In het middendeel van het schip komen onder 
meer de machinekamers, brandstoftanks en munitieruimten. 
Samen met het achterdeel van de romp en het boegdeel vormt het de complete romp. De 
komende periode koppelt de bouwer de delen aan elkaar. Daarna is de volgende mijlpaal: het 
opdrijven van de complete romp. Dat gebeurt naar verwachting in oktober van dit jaar. 
De 180 meter lange en 26 meter brede Den Helder komt in 2025 in de vaart. Het krijgt als taak 
marineschepen op zee te voorzien van brandstof en munitie. Daarmee beschikt de marine weer 
over een bevoorrader sinds in 2014 de Amsterdam uit de vaart werd gehaald. 
 
76-koppig 
De Den Helder beschikt onder meer over een helikopterdek en een hangar, met ruimte voor 
materieel zoals containers en vaartuigen. Het krijgt een 76-koppige vaste bemanning, maar het 
schip heeft accommodatie voor 160 personen, voor het geval er mensen meegaan vanwege 
missies en als er opstappers zijn. 
Het schip wordt aangeduid als Combat Support Ship. Deze term is sinds 2018 in gebruik, omdat 
in de Defensienota stond dat de ’combat support’ voor de hele krijgsmacht moet worden 
versterkt. 
Volgens kapitein ter zee Glijn van Marion - tevens projectleider namens de Dienst 
Maatschappelijke Ondersteuning (DMO) - was er sprake van een imposant proces, zo meldde 
hij op de website van het Defensieblad Materieelgezien. 
,,Het is toch een groot schip wat daar gebouwd wordt. Indrukwekkend is ook de enorme 
hoeveelheid technisch gekwalificeerde mensen die in de productie meedraait. Los van de 
kosten, zouden wij in Nederland niet meer zoveel mensen op de been kunnen brengen voor de 
bouw van zo’n schip.” 
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Karel Doorman 
Voor een groot schip als de Den Helder is de 
aanloop- en bouwtijd redelijk kort. Dat komt 
volgens Van Marion omdat het nieuwe 
vaartuig is gebaseerd op het bestaande 
ontwerp van Zr. Ms. Karel Doorman. Ook was 
de aanbesteding ’single source’ waarbij 
slechts één leverancier de materialen levert. 

,,Vanuit de Centrale Contractencommissie kregen wij toestemming om geen concurrentie te 
stellen en rechtstreeks een offerte aan te vragen bij in dit geval Damen Schelde’’, aldus Van 
Marion. ,,Dat is de enige werf op de wereld die beschikt over het eerdere ontwerp. Offertes 
aanvragen bij andere werven ligt dan niet in de lijn der verwachting.” 
Alles wijst er volgens Van Marion op dat Damen de afgesproken bouwtijd gaat redden. ,,Het 
contract met Damen is in februari 2020 getekend. We zitten nu precies op de helft van 52 
maanden bouwtijd. De coronapandemie heeft niet voor noemenswaardige vertragingen 
gezorgd.” 
De oorlog in Oekraïne kan daar in theorie wel voor zorgen. Galati ligt op twintig kilometer van 
het drielandenpunt Roemenië, Moldavië en Oekraïne. Van Marion: ,,Voor 2024 hebben we nog 
steeds het plan om de proeftocht uit te voeren op de Zwarte Zee, zoals dat ooit eerder gebeurd 
is met twee van onze patrouilleschepen. Maar het zou heel goed kunnen dat als de Russen 
daar actief blijven, wij het schip naar Nederland laten slepen om hier de proeven te doen.” 
 

Miljarden 
Vanwege kostenoverwegingen zijn 
een aantal onderdelen niet aan het 
schip toegevoegd. Maar kunnen de 
oorlog en de beloofde extra miljarden 
voor Defensie ervoor zorgen dat het 
ontwerp nog tijdens de bouw wordt 
aangepast? ,,Voor zover ik nu weet, 
wordt daar nog geen invulling 
gegeven”, verduidelijkt Van Marion, 
,,Je kunt ook niet alles wat we in de 
fase van het voorcontract hebben 
weggelaten terugdraaien. Daarvoor 
is de bouw van het schip al te ver 
gevorderd. Er zijn een aantal zaken 
die wel mogelijk zijn, maar daar moet 
wel budget tegenover staan.” 
Dan denkt Van Marion bijvoorbeeld 
aan het aan boord brengen van de 

complete zelfverdedigingsketen. ,,Elektromagnetische sensoren, luchtwaarschuwing, decoys 
die je kunt afvuren als er een raket op je af komt en een wapen om gericht mee te kunnen 
schieten zoals de huidige Goalkeeper.’’ 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
Vorige week kwam Kwmr de Jager (ijzeren Hein) ter sprake in het EMV verhaal. 
Op de redactie kwam van Arie de Waal de melding binnen dat Kwmr de Jager in 
Huizen woonde en is overleden na een auto ongeval. Inmiddels Btsm. De Jager 

heeft het ongeval niet overleefd. Over de plaats van het ongeval tast Arie in het duister maar 
het was vermoedelijk langs het Kanaal…. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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Hans Brandsma 

DEN HELDER 

Het schip lag er wat verloren bij in het water tussen de Westgracht en Willemsoord. Aan de ex 
Hr. Ms. Hoogeveen was sinds de eerste corona-uitbraak in maart 2020 geen onderhoud meer 
gepleegd. ,,Dat achterstallige onderhoud gaan we nu wegwerken met het oog op de 
Marinedagen, die op 9 en 10 juli worden gehouden’’, stelt Paul van Winsen, secretaris van de 
Stichting Vrienden van de Koninklijke Marine (VVKM). ,,Dan hopen we toch nog wat donaties te 
ontvangen, zodat we het onderhoud nog verder kunnen verbeteren.’’Ex Hr. Ms. Hoogeveen ligt 
vanaf 2014 in het water aan de westzijde van Willemsoord, tegenover Westgracht 47. 
,,Daarvoor heeft op verschillende plekken gelegen, maar hier ligt het mooi’’, aldus Van Winsen. 
,,De mijnenveger is om verschillende reden waardevol.  

Het is in 1955 gebouwd en in 1956 opgeleverd en mede tot stand gekomen dankzij het 
Marshallplan, financiële hulp waarmee onder meer de vloot werd vernieuwd. Van dit type zijn er 
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32 gebouwd, waarvan er nog maar vijf over zijn. De meeste zijn in gebruik genomen door 
zeecadetten. Hoogeveen is in 1999 als maritiem erfgoed door ons aangekocht voor de prijs van 
één gulden. Sindsdien zorgden we er altijd goed voor, maar de afgelopen twee jaar was dat 
minder.’’ 

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

 

fotograaf: Fred Boogert 
 
Deze mooie opname is uit 2014 en gefotografeerd vanaf de Johan de Witt L 801, op de 
voorgrond zien we een havensleper enkele B2’s slepen, die waarschijnlijk in de windstilte zijn 
gevallen en niet op eigen kracht de haven hebben kunnen bereiken. 
Maar waarom nu deze foto ?.... 
Oproep! 
Heeft één van onze lezers informatie over de stand van zaken betreffende de Lange Jaap ? 
Laat het even weten a.u.b. aan de redactie 
………………………………………………………………………………………………………………. 
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Van onze verslaggever 

AMSTERDAM Het vlaggenschip van de Russische marine, de Moskva, ligt op de zeebodem. 
Het schip werd aan het begin van de oorlog beroemd omdat het ’de klere kon krijgen’ van een 
handjevol Oekraïense soldaten op Slangeneiland dat zich weigerde over te geven. 

De Oekraïners beweerden donderdag dat ze het schip met hun raketten tot zinken hadden 
gebracht in de Zwarte Zee. Dat werd in eerste instantie betwist door Rusland en door het 
Pentagon. Volgens de Amerikanen is er weliswaar een explosie geweest op het schip, maar 
werd het naar een haven gesleept voor reparatie. Donderdagavond laat meldden de Russen 
zelf dat het oorlogsschip ’tijdens een bergingsoperatie in een zware storm’ was vergaan. 

De reden waarom voor de Moskva een bergingsoperatie nodig was, werd - zoals alles in 
Oekraïne - door de Russen betwist. Oekraïne zegt dat het vaartuig is geraakt door twee 
Neptune-raketten die vanaf de wal vanuit Odessa zijn afgevuurd. De Russen zeggen dat het 
schip is geëvacueerd vanwege een brand in het munitiedepot aan boord. Hoe die is ontstaan, 
wordt er niet bij gezegd. 

Het verlies van het vlaggenschip van de Zwarte Zeevloot is wederom een klap in het gezicht 
van de Russische strijdkrachten, nadat eerder al talloze tanks werden vernield en de inname 
van Kiev en andere grote steden mislukte. Ook van havenstad Marioepol is dat nog altijd niet 
bezegeld. 

Succesverhaal 
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De marine was tot nu toe het succesverhaal van de Russen in de oorlog. Het zuidelijke front, 
dat werd ondersteund vanuit zee, verliep voor Moskou veel beter dan de gevechten elders. De 
versterkte Zwarte Zeevloot heerst op de Zwarte Zee en de Zee van Azov. De vloot houdt 
pottenkijkers uit de buurt, zorgt dat Oekraïne nauwelijks bevoorraad kan worden via de 
havensteden, en ondersteunt operaties van het Russische leger in het zuiden met 
raketaanvallen vanuit zee. 

De Russische vloot heeft daarbij weinig weerstand van de Oekraïense marine, want die was al 
tijdens de Krimoorlog flink beschadigd door de Russen.Kiev beseft dat en had de trots van de 
marine, Hetman Sahaidachni, al uit de oorlogszone gehaald. Nu krijgt de Russische marine dus 
een klap te verwerken en loopt zij fikse imagoschade op. 

Nerveus 

Dat het vlaggenschip van de Zwarte Zeevloot zo is getroffen zal de Russen nerveus maken, 
evenals de mededeling van de Britse premier Boris Johnson dat zijn land nieuwe 
antischeepsraketten zal leveren aan Kiev.„De Russische marine zal nu veel voorzichtiger 
moeten opereren. Dat hebben ze nu op de harde manier geleerd”, aldus Alessio Patalano, 
professor in oorlogsstrategie bij het Kings College in Londen. 

In de Britse pers wordt een vergelijking getrokken met het naar de bodem sturen van het 
Argentijnse marineschip General Belgrano tijdens de Falklandoorlog, iets wat tabloid The Sun 
destijds verleidde tot de historische krantenkop ’Gotcha’ (Hebbes!). 

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

INTERVIEW Hobbyist Rik Bouman werkte acht maanden aan podcast    

 

Digitale duik in het roemruchte verledenvan hasjkotter Lammie 
 

Het wordt door velen nog steeds gezien als de smokkeltocht der smokkeltochten. De 
Lammie, een oude Helderse viskotter, is in maart 1974 vanuit Libanon naar Nederland 
onderweg met een lading van 3200 kilo hasj en tientallen warmwaterkruiken met hasjolie 
aan boord. 
 
Den Helder   
Bijna vijftig jaar na de roemruchte onderschepping van de 
Helderse hasjkotter Lammie (HD 160) is het verhaal over de reis, 
de achtervolging en de nasleep van het smokkelschip in een 
woensdag verschenen podcast gevat. Het verhaal over de 
Lammie was hem vaag bekend, vertelt Rik Bouman (58), 
woonachtig in de regio Rotterdam. Hij werkte de voorbije acht 
maanden, naast zijn voltijdbaan als private bankier, aan de 
vierdelige podcastserie ’Lammie, de hasjkotter’. Bouman 
lanceerde eerder met succes een podcast over een onbekend 
Engels oorlogsplatform (’De gijzeling op de Noordzee’). ,,Dat 
heeft nog even in de topvier van beluisterde podcasts gestaan.  
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Bij mijn onderzoek voor die podcast heb ik 
vrijwel alle betrokkenen kunnen achterhalen 
en spreken. Alleen een KLM-piloot niet. Daar 
kwam ik later pas mee in contact. In dat 
gesprek vroeg ik of hij meer van dergelijke 
aansprekende verhalen kende. Hij opperde het 
verhaal van de Lammie.’’  
 
’Ik was daar in Den Helder en ik kreeg een tip 
dat er op het politiebureau in Den Helder iets 
bijzonders aan de hand was. Maar niemand 
wilde zeggen wat. Dus ben ik gaan posten voor 
dat politiebureau en toen zag ik de 
Marechaussee, Douane en Rijkspolitie naar 
binnen gaan. Dus op gegeven moment kreeg ik 
wat informatie van een bevriende politieman. 
Die zei: ’Nou er is iets met een schip en met 
verdovende middelen’. Ik ben dat politiebureau 
ingestapt. En toen kreeg ik kapitein Veenstra 
van de Rijkspolitie, die ving mij op. Toen ik 
vertelde dat ik wat hoorde over drugs en een 
vissersboot, nam hij mij mee naar binnen. Naar 
de operatie room, heette dat toen. Daar heeft hij 

mij alles uitgelegd waar ze mee bezig waren. Hij heeft alleen gezegd:’op het moment dat jij één 
letter publiceert, is onze hele operatie stuk’ (Oud-journalist Bert Voorthuijsen vertelt in de 
podcast over zijn bezoek aan het politiebureau in Den Helder)  
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Bezoek  
In zijn vrije tijd brengt podcasthobbyist Bouman een bezoek aan de haven van Den Helder 
om zich een beeld te vormen van de plek waar de HD 160 destijds lag. Hij komt in contact 
met de Helderse oud-journalist Bert Voorthuijsen, met matroos-kanonnier Henk van Boxtel 
van marineboot Hare Majesteit Wolf, met de zoon van de kapitein van douaneschip 
Zeearend en met Hans Zoon, de duiker van berger Smit Tak die de gezonken Lammie heeft 
opgedoken. Zij vertellen hem in geuren en kleuren over de beroemde onderschepping uit de 
jaren zeventig van de vorige eeuw.  

 
Zeventigers  
,,De zoon van de kapitein vertelde wat hij allemaal van zijn vader had 
gehoord. Kijk, de smokkel en onderschepping dateren alweer van 48 
jaar geleden. De meeste betrokkenen zijn op z’n minst zeventigers en 
die zul je niet vinden met een zoekslag via Facebook.” ,,Veel van hen 
zijn bovendien overleden. Dat geldt ook voor de drie opvarenden van 
de Lammie. Die had ik natuurlijk graag gesproken. Enkele mensen die 
erbij waren, zijn vorig jaar overleden. In die zin was ik te laat met de 
podcast. Ter vergelijking, bij de eerdere podcast over het 
oorlogsplatform waren er elf Nederlandse betrokkenen. Tien daarvan 

heb ik kunnen achterhalen.’’ Gaandeweg zijn research raakt Bouman steeds verder 
gefascineerd door de wonderlijke opkomst en ondergang van de hasjkotter. Hij komt in het 
bezit van het draaiboek waarin politie, justitie, marine en douane de geheime operatie om 
het hasjtransport te onderscheppen beschrijven. ,,Het blijft een intrigerende zaak. Wie 
waren die drie mannen aan boord? In een kleine kotter met 
drie man en dan worden achtervolgd door zo’n tweehonderd 
man in onder meer het marineschip en de douaneboot. Bizar. 
Hoe werd alles in Libanon geregeld?”  
 
Meer smokkeltochten  
,,Tijdens de speurtocht kom je erachter dat er later meer 
smokkeltochten volgden voor de HD 160. Het is niet 
ongebruikelijk dat gezonken schepen op de zeebodem blijven 
liggen. Waarom was berger Smit Tak zo snel ter plaatse om de 
kotter omhoog te tillen? Allemaal vragen die ik heb geprobeerd 
te beantwoorden.’’ ,,Het is nooit mijn doel geweest om een nieuw licht op de zaak te 
schijnen’’, vervolgt Bouman. ,,Er is al veel verteld en gepubliceerd. Op televisie heeft Andere 
Tijden er een aflevering aan gewijd. Ik houd van mondelinge geschiedenis, van verhalen 
vertellen. Het is belangrijk om dingen uit het verleden te blijven vastleggen. Voor mezelf 
heb ik gemerkt dat onderzoeksjournalistiek mij enorm boeit. Net als de karakters die bij de 
verhalen horen. 
Want zowel bij het Engelse oorlogsplatform als bij de hasjkotter  tref je veel echte karakters. 
Bijzondere mensen met dito verhalen die  je anders nooit had ontmoet. Ik  doe dit 
hobbymatig. Hobby’s kosten tijd en geld. Dat is niet erg.’’  Bouman zoekt het vooral in de  
(nieuwe) details rondom de tocht,  de onderschepping en nasleep van  het smokkelschip. 
,,Dat de Hr. Ms.  Wolf op 21 april 1974 de Lammie op  gepaste afstand volgt, is algemeen  
bekend. Ook dat het marineschip  de kotter even kwijt is. De reden  daarvan is een enorm 
komisch  verhaal, dat in de huidige tijd echt  onbestaanbaar is. Om te weten wat  het is, zul 
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je echt moeten luisteren  naar de podcast.’’  De bankier kijkt terug op een  fascinerende 
speurtocht. ,,Het is en  blijft een bijzonder verhaal. Het  staat bekend als het allereerste  kat-
en-muisspel tussen de politie  en drugscriminelen. En dat op zee  bij Den Helder. De 
geschiedenis  van de Lammie spreekt menigeen  aan, denk ik. Velen zullen het  verhaal 
kennen, anderen niet. Het  is een bekend onderdeel van de  geschiedenis, maar het zit niet 
zo  in ons collectieve geheugen als  bijvoorbeeld de treinkaping bij De  Punt.’’ 

*************************************************************************************** 
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De jacht op het Helderse smokkelschip HD 160 Lammie: hoe zat het ook 
alweer? 
In maart 1974 vaart de HD 160, beter bekend als Lammie, uit de haven van Den Helder naar 
Libanon    
De douane en rijkspolitie zijn via tips op de hoogte van de plannen van het smokkelschip.  
De financiers van het transport, waaronder de bekende onderwereldfiguur Simon Adriaanse alias 
Frits van de Wereld, hebben de voorbije tijd oorbereidingen getroffen voor de aankoop van hasj en 
het vervoer per schip naar Nederland. 
Enkele weken later begint de hasjkotter aan de terugtocht. Aan boord zijn schipper Dorus Pompert, 
matroos Andries Maasland en een derde opvarende. Op zondagochtend 21 april vaart de 
marineboot Hare Majesteit Wolf zuidwaarts om de Lammie ergens op te pikken. De marinemensen 
zien de kotter spoedig op de radar en volgen het schip op gepaste afstand. Even raken ze hem kwijt 
maar al snel hebben ze het bootje weer in het vizier. Met behulp van rubberbootjes wordt de helft 
van de lading - circa twee ton aan drugs - op het strand van Callantsoog aan land gebracht. 
Ondertussen vaart de Lammie verder. Het schip wordt op de voet gevolgd door marineschip Hr. Ms. 
Wolf en douaneboot Zeearend. Via de mobilofoon wordt de Lammie vlak voor de kust bij Den 
Helder verzocht te stoppen, maar er volgt geen enkele reactie. Ook een ’ schot voor de boeg’ maakt  
geen indruk, waarop een traangasgranaat in het stuurhuis wordt geschoten.  
Uiteindelijk brengt de bemanning van de hasjkotter het schip tot zinken. De opvarenden roeien 
naar de douaneboot en worden aangehouden. Enkele dagen later wordt de Lammie in de takels 
naar de Helderse haven gesleept. De lading wordt uit het ruim gehaald: 1600 kilo hasj en 27 
warmwaterkruiken met totaal veertig liter hasjolie. De totale straatwaarde van dit transport 
was in 1974 25 miljoen gulden. 
 
************************************************************************************************ 
Op verzoek…..   
 

 Aanvraag persoonsgegevens. 
 

Hieronder is de link die je brengt naar de site om persoonsgegevens aan te vragen.  
Je moet de tekst helemaal doorlezen, aan het eind vind je het formulier dat ingevuld moet 
worden om personeelsgegevens aan te vragen.  
 
Privacyrechten persoonsgegevens | Privacyrechten | Defensie. 
 
********************************************************************************************************** 

Spreekwoorden ??!!!, en een  
oproep aan U ! 
 
Waar het hart vol van is, loopt de mond van over is een 
Nederlands spreekwoord en betekent dat iemand graag praat over 
zaken waar hij zich mee bezighoudt, en dat is in de beleving van 
de redactie “onze Koninklijke Marine”, toch?. 
 
Welnu daar wil ik even op inhaken…. Op pagina 12 heb ik een 

stuk uit de Helderse Courant gepubliceerd over de ex-Hr.Ms. Hoogeveen. 
Ik ben zelf in de Corona tijd tijdens een bezoekje aan Den Helder een keer polshoogte wezen 
nemen en ben rondgeleid door Paul van Winsen.  
Tijdens dit bezoek vertelde Paul het verhaal hoe de zaken er voor staan.  

https://www.defensie.nl/onderwerpen/privacyrechten/privacyrechten-persoonsgegevens


 

20 
 

De Hoogeveen is diverse malen is geconfronteerd met een ongewenst bezoek van een stelletje 
malloten met lange vingers en ook een keer met brandstichters…. Deze gasten hebben wel 
voor tonnen aan schade veroorzaakt  aan dit pracht stukje geschiedenis.  
Verderop lees u meer hierover, ook hoe de stichting voor fl. 1,00 de Hoogeveen is aangekocht. 
 

 
 
Dit schip kan niet leunen op subsidies in welke vorm dan ook en dient te worden onderhouden 
door giften en donatie en sponsorgelden. Reparaties en onderhoud kosten veel, héél veel geld 
en dus wil ik een beroep doen op U. 
 
Donatie ! 
In de overtuiging dat ook uw hart vol is van onze Kon. Marine wil ik u vragen als abonnee van 
Ten Anker een donatie te doen aan de Hoogeveen van € 5,00 of  € 10,00 (meer mag ook hoor)  
 
rekeningnummer is; NL29 INGB 0006891833 
vermeld bij uw betaling als kenmerk: donatie ta16 
 
Dat moet toch te doen zijn sobats….?   
 
 
 
 
 
 
 

http://rek.no/
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Overnachten… 
Overigens  
Wist u overigens dat de  ex- Hr.Ms. Hoogeveen ook slaap plek voor u kan betekenen tijdens uw 
bezoek aan Den Helder,…. Slapen op een echte marineschip net als vroeger in een 
slaapverblijf met enkele collegae op een heerlijk tampatje met een boven of onder buurman… 
 
Twee in één… 
Jawel dat kan allemaal, leuk te combineren met andere bezoeken…. 
Maar alleen dit kan alleen in de werkweken (dat zijn de weken dat er ook mannen van de 
bemanning aanwezig zijn, zie hieronder) maar wel met kleine restricties.  
Je moet een eigenslaapzak c.q. verschoning mee nemen. 
Na de goede nachtrust is er een ontbijtje en u krijgt een kleine aandenken als dank voor uw 
bezoek. 
 
Kosten ?.... men vraagt hiervoor een vergoeding van slechts € 25,00 
Denk bijvoorbeeld aan de vooravond van de marinedagen…. Ideaal toch, lekker ontspannen 
naar Den Helder, bezoekje aan het Marine Museum op loop afstand …, slapen op de 
Hoogeveen, waarop op u daags daarna uitgerust kan genieten van de Marine dagen. 
 
Welke zijn nu de werkweken? 
 
Werkweken zijn; week:  19, 24, 27, 32, 36, 40, 45, 49 
De laatste weken mits geen vorst!!!! 
 
Nu kunt u uw uitstapje zelf inkleden… 
 

Hieronder een resumé… 
 

De stichting VVKM (vrienden van de koninklijke marine) 
 
De VVKM is op 4 juli 1991 opgericht, in eerste instantie met de bedoeling om de ex hr.ms. 
Snellius te bewaren voor het nageslacht. 
Voornaamst doelstellingen zijn toch wel; 
 
-het bewaren van het culturele erfgoed van de K.M. 
-het bevorderen van de belangstelling voor het veelzijdige Marinebedrijf 
-maar zeer zeker het verstreken van de band tussen alle mensen die de K.M. een warm hart 

toedragen. 

 
Echter de Snellius was eigendom voor een oud ijzer boer en die het niet wilde verkopen aan de 
stichting. We konden wel in goed overleg beginnen om het schip gereed te maken naar 
museale doeleinden. Maar na een intensief onderzoek was gebleken dat het schip vol met 
asbest zat, en dat vele sommen geld zou gaan kosten om het schoon te maken. 
 
Gedurende die periode hebben de vrijwilligers gebruik mogen maken van ex Hr.Ms. 
Hoogeveen, om te slapen gedurende werkweken, (nu nog steeds een week per maand) 
Ex Hr. Ms. Hoogeveen, toen al door de K.M. afgevoerd van de sterkte, lag op dat ogenblik 

afgemeerd langszij Hr.Ms Snellius. 

 
Waarom de ex Hr. Ms. Hoogeveen?? 
-het schip was al zeer bekend bij de vrijwilligers. 
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-ten tweede en niet onbelangrijk; het schip was nog in originele staat (muv het in 1976 

toegepaste FRAM-project - oa een dichte brug -) zoals gebouwd in 1955. 

Geen alkoof voor onder de brug, extra slaapplaats voor OOFF. 
 
In 1995 werd ex Hr. Ms. Hoogeveen van de K.M. overgekocht voor een symbolisch bedrag van 
Fl. 1,- 
Met dien verstande dat de Marine geen enkele bemoeienis meer zou hebben met het schip. 
De ex Hr. Ms. Snellius werd verlaten en werd de Ex Hr.Ms. Hoogeveen (PABA) in de armen 
gesloten om dit schip aan te passen . 
 
En dat proberen we nog steeds weer te doen. 
Ook de Hoogeveen had last van asbest waar door we een heel jaar niet aan boord mochten 
komen ivm schoonmaak werkzaamheden. En dat is dan ook goed gelukt. 
In die periode is het schip van hot naar her gesleept. Waar heeft het niet gelegen, met als 
gevolg vier inbraken (met onnodig vandalisme en sloopwerk) maar ook een hele grote brand in 
het caf en ter hoogte hut OOFF. door deze brand zijn er veel kabel bomen (elec voeding) 
verbrand en/of gesmolten. 
Om deze grote schade te vervangen zou er veel geld benodigd zijn, er was toen besloten om 
de Hoogeveen een vaste ligplaats te geven aan de weststraat47 op de oude Rijkwerf 
(Willemsoord). 
 
De brandschade in het caf is inmiddels helemaal hersteld en we hebben ook vrijwilligers van 
andere schepen (WU-'s) kunnen verwelkomen om te dineren in ons mooie caf. 
Ook heeft er reeds een klein bedrag betalende groep een weekend door gebracht aan boord 
Ook zijn andere werkzaamheden gewoon door gegaan. 
Het achterdek zijn de rotte/slechte stukken teak-hout vervangen door iroko. 
De whale-gaang is aangepakt en mooi opnieuw in de verf gezet, en vloerbedekking gelegd. 
Er ligt nu nog een tweetal grote projecten te wachten; het plaatsen van de op dieselolie 
gestookte cv-installatie en het tjetten van de scheepshuid. 
De groep vrijwilligers is een groep die een binding heeft met scheepvaart en /of de K.M. 
Het is nu nog altijd een werkweek waarin alles mag en niks moet. Er is totaal geen verplichting. 
Een ieder bepaalt zijn, of haar, tempo. Echter de leeftijd is wel een dingetje. Er zijn mensen bij 
die als dienstplichtige op een van de kruisers hebben gevaren 
Dit levert wel een heleboel leuke verhalen en anekdotes op. Bij voorbaat tijdens de koffie. 
 
Tot zover 
Paul Van Winsen 
Secr./wnd pnm stichting VVKM ex Hr.Ms. Hoogeveen 06-50252754 
==================================================================== 

 
Sluit de Hoogeveen ook op in uw hart….. fijne week 

Red. 
rekeningnummer is; NL29 INGB 0006891833 

vermeld bij uw betaling als kenmerk: donatie ta16 
 

http://rek.no/
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 Op de redactie liggen nog heel veel reisverslagen uit de 50ger 
-60ger – 70ger en 80ger jaren…..Heeft u behoefte aan een 
verslag van een bepaalde reis? Stuur dan even een mailtje 

naar de redactie met uw verzoek… 
Wie weet kan deze worden verzorgd en tevens gepubliceerd. 

(red) 
 

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


