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Van het bestuur: 
Het bestuur van de Stichting NGID heeft een drukke tijd 
achter de rug. Het promoten van de Stichting heeft een 
positieve invloed gehad op de aanwas van nieuwe 
leden. We hebben nu 231 leden en dat zijn er 26 meer 
vergeleken met een jaar geleden. Met de voor-
bereidingen van de reünie 2013 hebben we de nodige 
moeilijkheden gehad. Natuurlijk bent u allemaal op de 
hoogte van de locatieverandering van Amsterdam naar 
Den Helder. Als donderslag bij heldere hemel ontvingen 

we een korte zakelijke mail van het Marine Etablissement Amsterdam met de mededeling 
dat onze reservering was geannuleerd vanwege de voorbereidingen van de troonsopvolging. 
Een alternatief werd niet geboden. Nu waren we vroeger natuurlijk veel gewend bij de KM 
maar dat een organisatie zo met zijn ex-werknemers omgaat stuit ons toch wel tegen de 
borst. We hebben als bestuur gelijk de nodige actie ondernomen en veel gebeld met 
eventuele alternatieve locaties in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Arnhem. Onze 
doelstelling was om aan de datum van 24 april 2013 vast te houden omdat verschillende 
reünisten hun vakantie gepland hebben rond de deze datum en ook de nodige vliegtickets 
zijn al geboekt door reünisten die uit het buitenland komen. Helaas was het niet mogelijk 
een geschikte, centraal gelegen, locatie in Nederland te vinden op deze datum en die binnen 
ons budget viel.  Maar gelukkig hebben we een goed alternatief kunnen vinden. Jammer 

genoeg niet zo centraal 
gelegen als we wilden. De 
Dukdalf in Den Helder is onze 
nieuwe locatie geworden. 
Gelegen op de oude Rijkswerf 
naast het Marinemuseum 
biedt deze locatie alles wat we 
ons kunnen wensen, zoals 
betaalbare consumpties, invali-
den faciliteiten, prima catering 

en gratis toegang tot het Marinemuseum. Het spijt ons dat we misschien mensen teleur 
hebben gesteld met deze locatieverandering maar beloven dat we ons best zullen doen dit 
bij een volgende reünie goed te maken.  De Dukdalf zijn we dankbaar dat ze ons op zo korte 
termijn konden faciliteren. Natuurlijk moet het ons als oud NGID’ers goed doen dat deze 
locatie zo dichtbij de plek is waar eens ons oude vertrouwde NAVGIS stond. Verderop in 
deze Nieuwsbrief vindt 
het uitgebreide pro-
gramma van onze 
Reünie 2013. Ook willen 
wij als bestuur van de 
Stichting NGID diegene 
die graag bij de reünie 
aanwezig hadden willen 
zijn, maar vanwege ziekte of lichamelijke gebreken dit niet kunnen, veel sterkte wensen. We 
hopen op een voorspoedig herstel en hopelijk tot ziens bij een volgend evenement. Het is 
voor ons erg moeilijk om in te spelen op heugelijke gebeurtenissen of gezondheidssituaties 
van onze leden. Wanneer u op de hoogte bent van lief of leed van één van onze leden laat 
het dan even weten dan kunnen we uit naam van al onze leden reageren met een kaart of 

Dukdalf 
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bloemetje. Wij vragen u ook om met ons mee te denken. Heeft u initiatieven of ideeën, kom 
ermee en wij gaan er als bestuur mee aan de slag. De volgende Nieuwsbrief willen we 
aandacht besteden aan de ons welbekende “SPAIT. Foto’s anekdotes en verhalen voor dit 
artikel zijn van harte welkom. De volgende nieuwsbrief zal medio december verschijnen. Rest 
ons nog een ieder een fijne vakantie toe te wensen met een goede gezondheid voor u en uw 
dierbaren. 
 

 

  

In Memorian Jan van Dongen. 

Heden ontvingen we het droeve bericht dat op 11 maart 2013 op een leeftijd van 78 

jaar Pieter Jan Waldamar van Dongen is overleden. Jan was een bekende in ons 

dienstvak. Hij was altijd serieus met zijn werk bezig en dreef menige “takenboeker” 

tot wanhoop. Maar dat niet alleen, ook grappen en grollen waren Jan niet 

onbekend. Tijdens oefening Noodnavigatieverlichting optuigen liet hij twee 

“takenboekers” een uur op de brugvleugel staan om stuurboord en bakboord 

navigatielicht omhoog te houden. Hij kon dat zo serieus brengen dat zelfs de jongste 

wachtofficier het geloofde. Op de reünie van 2011 heb ik nog uitgebreid gesproken 

met Jan, hij was reeds ziek al wilde hij er niet veel over kwijt. Tijdens dat gesprek 

sprak Jan met gepaste trots over NAVGIS en het dienstvak NGID wat zoveel voor 

hem heeft betekend. Jan, wij als Stichting NGID zullen ons blijven inzetten om het 

gedachtegoed van de Navigatie Gevechts-Informatie Dienst, waar jij zo trots op 

was, hoog te houden. Jan wij bedanken je voor wat je voor de Navigatie Gevechts 

Informatie Dienst beteken hebt en wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen alle 

sterkte toe om dit verlies te dragen. 

Namens de leden en het bestuur van de Stichting NGID, W van Ieperen, secretaris 

Willem van Ieperen 

Secretaris 
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Recepten van Okkie Fürrer: 
Tjap Tjoy  
½ pond speklappen in stukken snijden en lichtbruin bakken. Toevoegen: 1 pond 
kippenlevertjes (galletjes weghalen) of hartjes en ca. 5 minuten samen bakken. Dan 
toevoegen: 1 grof gesneden prei, 1 gesneden grote ui, 1 ons garnalen, 1 ons gesneden 
champignons, 1 gesneden tomaat, 4 in schijven gesneden wortelen en 2 
goudbouillonblokjes. Dit geheel ca. 4 minuten bakken, waarna dan de groenten, bestaande 
uit: 1 ons taugé, 1 gesneden groene paprika, ¼ struik andijvie en, indien beschikbaar, wat 
spitskool of chinese kool in de pan gaan met ca. 1 kopje water. Tenslotte nog wat vetsin, 
peper en 2 eetlepels chinese ketjap. Lekker laten sudderen.  
 
Nog een manier om Tjap Tjoy te maken: 

In een wadjan of juspan wordt eerst ½ 
eetlepel boter of margarine goed warm 
gemaakt. Hierbij gaat dan 1 eetlepel chinese 
ketjap, direct gevolgd door ½ pond in 
reepjes gesneden doorregen varkenslappen, 
1 gesneden ui, 1½ theelepel vetsin, 1 
theelepel knoflook, 1 theelepel djahé, wat 
peper en zout en 2 ons gesneden 
champignons. Dit mengsel ± 5 minuten 
fruiten. Intussen 1 eetlepel bloem of 
maïzena in 1 kopje water aanmaken en dit - 
als b.g. 5 minuten zijn verstreken - in de pan 
doen gevolgd door een extra kopje water. 
Indien het bovenstaande goed aan de kook 
is gebracht, kan de groente, bestaande uit ½ pond in schijfjes gesneden wortelen, 2 of drie 
gesneden paprika's, een halve of 1/4 in struikjes gesneden bloemkool en ongeveer ⅓ krop 
grof gesneden andijvie erbij gedaan worden. Eventueel kan bij de groente nog een stuk 
geschilde in schijfjes gesneden komkommer worden toegevoegd. De komkommer moet 
echter ook eerst ontdaan worden van het merg (d.i. het zachte binnenste gedeelte). Als de 
groente gaar is - waarbij erop gelet moet worden dat er steeds vocht genoeg is (indien nodig 
wat water bijdoen) - is het gerecht klaar.  
 

Saté Babi - Saté van varkensvlees 

 

1½  pond varkensvlees in blokjes snijden en marineren in:  
2 theelepels ketoembar, 1 theelepel vetsin, peper, aromat of zout, 3 eetlepels slaolie, 1 
theelepel knoflook poeder en 1 eetlepel ketjap.  
Het beste resultaat krijgt men als u het vlees een nacht laat staan, zodat de kruiden er goed 
in kunnen trekken. Dan de blokjes vlees aan stokjes rijgen en - zo mogelijk roosteren boven 
een houtskoolvuur c.q. grillen. Is dit niet mogelijk, dan een paar eetlepels slaolie in de 
koekenpan doen, goed heet maken en de satés gaar schroeien, (niet bakken). 
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RAPP’er in Nieuw Guinea 1961 - 1962 
Onlangs werd mij gevraagd mijn ervaringen als RAPP’er, tijdens mijn term in Nieuw Guinea, 
op papier te zetten voor de Nieuwsbrief van 2013. Aanleiding was het plot op onze site van 

de “Slag bij Vlakke Hoek”. 
Persoonlijk vind ik het woord 
SLAG wel erg overdreven maar 
zo is het gevecht blijkbaar de 
geschiedenis ingegaan hoewel 
destijds slechts gesproken werd 
over het INCIDENT. Op 15 febr. 
1961 vertrok ik met Hr. Ms. 
Evertsen naar Nieuw Guinea 
voor een term van 1 ½ jaar, 
zoals toen gebruikelijk. Na een 
inwerk periode van enkele 
maanden, waarbij De Evertsen 
op de Marinewerf was 

verbouwd en daarna vaar- en gevechtsklaar werd gemaakt met een geheel nieuwe 
bemanning, vertrokken we op 15 febr. 1961 naar Nieuw Guinea. Het was nog de tijd van de 
naoorlogse opbouw, geen mobieltjes, pc of andere informatie- mogelijkheden, wat wij 
wisten kwam via de radio of krant en een enkeling had zelfs TV. Ik ben ervan overtuigd dat ¾ 
van de bemanning destijds niet wist waar Nieuw Guinea lag en nog minder van het politieke 
klimaat in die regio. Ik herinner mij de toespraak van Admiraal Reeser bij ons vertrek met 
hoogdravende woorden als: oorlogsdreiging, plichtsbesef, belangen van het vaderland, etc. 
en begreep nauwelijks waarover die man het had! En ik stond hierin zeker niet alleen! De 
Evertsen was een oud schip, gebouwd tijdens de 2de wereldoorlog door de Engelsen en aan 
Nederland overgedragen als begin van opbouw van een nieuwe vloot. Oorspronkelijk een 
torpedobootjager maar verbouwd tot fregat met een helikopterdek maar wel met open brug 
en zonder airco. De commandocentrale lag direct onder de brug, achter het stuurhuis en 
naast de OB centrale. Ik schat ca. 4 x 3 meter met rondom de gebruikelijke perspex 
informatie tableaus en links het zeeplot met rechts ernaast de radar en over de gehele 
rechterzijkant een bureau waarin de klokken en natuurlijk het Generaal plot. Voor en links 
van het zeeplot en de radar was ca.1 mtr. vrije ruimte en achter het plot ca. 75 cm.  Ruimte 
genoeg tijdens de grote oversteek en voor navigatie waarbij de bezetting was: 1 plotter en 1 
peiler en soms kwam de chef NGID ook nog wel eens binnenlopen maar dat was wel anders 
tijdens actie. Behalve de peiler achter de radar en de plotter voor het zeeplot was er de TPO 
achter het zeeplot voor het berekenen van koers, vaart en andere gegevens, iemand die de 
informatieborden bijhield, een plotter voor het Generale plot, de luchtplotter die tevens 
verbinding hield met ondersteunende vliegtuig(en), de Nav. officier voor de algehele 
coördinatie en in een hoekje op een krukje zat de Off. van Administratie die een, met de 
hand geschreven, verslag maakte van alle oorlogshandelingen: 8 Man in dat kleine hete 
hokje Er was geen airco, maar alleen beneden in de radarhut en in de commando centrale 
was een luchtverversing leiding die helaas niet berekent was op radar in de tropen! Doordat 
de radar regelmatig uitviel door oververhitting werd het gedeelte van de radar met het 
scherm, dat op een soort slede was gebouwd, uit haar behuizing getrokken zodat de 
techniek ca 40 cm voor de behuizing uitstak en met Hollands improvisatie vermogen werd 
van lege bierblikjes, waarvan zowel de deksel als de onderkant verwijderd waren, een pijp 
gesoldeerd die rechtstreeks op onze luchtverversing werd aangesloten en recht in de 
techniek van de radar blies. Het werkte wel, maar de peiler had geen frisse lucht meer. Vaak 

Hr. Ms. Evertsen F 803 
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viel de radar helemaal uit en moest de peiler alleen in de radarhut zitten met een 
koptelefoon verbinding naar de plotter die alleen op wacht zat in de commandocentrale.  
De oversteek was rustig, meestal mooi weer en veel oefenen. Onze Commandant vond dat 
het schip tijdens de oversteek zijn “Jacht” was en dus werden allerlei dingen wit geschilderd, 
zoals de tuigkettingen van de railing en de ankerketting maar voor ons RAPP’ers was de brug 
onze straf. Allereerst moest die helemaal blank worden gemaakt en vanwege het kompas 
was die dus van messing. Daarna moest de dagwacht elke ochtend de hele brug met 
koperpoets poetsen tot ze blonk als een spiegel .Op het helidek werd voornamelijk les 
gegeven in EHBO, kleine wapens en dat soort dingen. Onze laatste halte voor Nieuw Guinea 
was Guam waar we de Amsterdam en de Piet Heijn ontmoetten die terug keerden naar 
Nederland en ons voorzagen van de nodige tropen uitrusting en zeekaarten. Meteen na 
vertrek werd oorlogswacht gelopen en op volle snelheid voeren we richting Biak omdat door 
het vertrek van de Amsterdam en de Piet Heijn er te weinig bewaking zou zijn voor het 
gebied. Na twee maanden, op 15 april 1961 meerden we af in Biak, de belangrijkste 
marinestad van Nieuw Guinea. Al vrij snel gingen we op patrouille richting Radja Ampat, een 
gebied met veel kleine eilandjes dat grensde aan Indonesische wateren. Gag en Gébe waren 
de meest Noordoostelijke eilandje en deze bleken later een bijna vaste halte op onze 
patrouille slagen. De commandocentrale werd steevast bemand door 2 man, 1 RAPP 2 en 1 
RAPP 1, peiler en plotter en overdag was altijd wel ergens de chef NGID in de buurt. De 

eerste maanden waren tamelijk rustig, 
soms werd een prauw of visser uit 
Indonesië onderschept en verhoord of 
werd gereageerd op een sein van het 
patrouille vliegtuig. Door de grootte van 
Nieuw Guinea was snelle communicatie 
niet mogelijk en werd een systeem 
uitgedacht waarbij 2 keer per week een 
Neptune van de KM een vlucht maakte 
over heel Nieuw Guinea met een vaste 
route over een aantal kampongs waar 
afspraken mee waren gemaakt. Bij deze 
kampongs stonden op een grasveldje 2 

diagonaal gekruiste palen in de grond als een X en 2 meter verderop ook nog eens. In de 
kruising van de beide X’en lag een boomstam. Bij onraad of als er infiltranten of ander 
verdachts was waargenomen werd de boomstam dwars tussen de X’en gelegd en 
waarschuwde het vliegtuig de dichtstbijzijnde eenheid, een Marinierspatrouille of 
Marineschip dat dan zo snel mogelijk poolshoogte ging nemen. Uiteraard gebruikten de 
Papoea’s dit sein ook als hun voorraadje benzine voor de buitenboordmotoren van hun 
prauwen op was en anderszins, zoals een groot aantal  krokodillen in de buurt van de 
kampong. In het najaar van 1961 veranderde het politieke klimaat en kwamen er steeds 
meer infiltraties van Indonesische infiltranten ( ploppers) en behalve verscherpte patrouilles 
werden we vaker ingezet om Mariniers mee te nemen naar deze gebieden. Ook 
bevoorrading en later het overbrengen van krijgsgevangenen hoorde tot onze taak. Vaak 
joegen we dagenlang op een onderzeeër maar zonder resultaat. Doordat de spanning opliep 
kwam er meer Luchtmacht naar Nieuw Guinea en werd de behoefte aan goede 
weersvoorspelling belangrijker. Alle RAPP’ ers van de schepen werden op Boeroekoe, de 
marine vliegbasis op Biak, opgeleid in een spoedcursus weerrapport maken en om de zes uur 
werd zo’n rapport verzonden waardoor de plaatselijke Meteo een beter beeld kreeg van het 
weer. Een ander aspect was codering. Natuurlijk waren er codeurs aan boord t.b.v. de 
seiners of telegrafisten maar dringende en minder belangrijke berichten werden gecodeerd 

Hr.Ms. Evertsen en Hr.Ms. Kortenaer in N.N.Guinea 
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met de zgn. NUCO, een nummer code waarbij voor elke letter een cijfer stond in oplopende 
willekeurige volgorde en dus meer werk voor de RAPP’ers, gelukkig was onze schitterende 
brug inmiddels weer gewoon lichtgrijs getjet. Indonesië beschikte over een aantal 
gloednieuwe MTB’ s van Duitse makelei die een snelheid konden maken van ruim 40 mijl. 
Natuurlijk een geschikt vaartuig om snel ploppers aan wal te zetten en dus waren wij op 
onze hoede maar na heel veel loze alarmen bleken er zeevogels te zijn die eenzelfde contact 
grootte hadden met ook een snelheid van rond 35 mijl zoals de MTB’ s en natuurlijk werd bij 
alarm meteen de hele bemanning gealarmeerd omdat dit de enige manier was om meer dan 
2 centralisten op post te krijgen. Uiteindelijk werd besloten om alle RAPP’ers uit hun 
reguliere werkzaamheden te halen en alleen nog oorlogswacht te laten lopen; 6 uur op en 6 
uur af. Als kaartenpaai werd ik natuurlijk wel geacht na de wacht nog even de zeekaarten bij 
te werken. Groot voordeel: met mijn maat uit de andere ploeg kochten we samen één 
stretcher omdat we mekaar toch steeds aflosten, maar slapen overdag aan dek was niet 
geweldig. Bijna 6 maanden hebben we deze oorlogswacht vol moeten houden! Met Kerst en 
Nieuwjaar ’61 / ’62 lagen we in Manokwari voor groot onderhoud en enkelen  ( waaronder 
ikzelf ) mochten zelfs even met verlof naar Ifar, de eerste keer vliegen in mijn leven! Helaas, 
na enkele dagen werden we s’morgens in alle vroegte uit bed getrommeld om zo snel 
mogelijk terug te vliegen naar Manokwari waar de truck ons al opwachtte en het schip al 
onder stoom lag. Nog voor ik mijn plunjebaal had uitgepakt waren we al onderweg, richting 
Radja Ampat. Bij deze patrouilleslag langs die denkbeeldige grens zagen we op de VM wacht 
plots een contact op de radar, wat iets later een groot Indonesisch landingsvaartuig bleek te 
zijn. Iedereen aan boord was opgewonden, nu hadden we de kans, als ie maar over de grens 
kwam. De berichtenwisseling was voor ons nog raadselachtiger; op ons sein: “What ship” en 
“ what are you doing” was het antwoord: “Indonesian ship of war” en “I’m fishing”, waarop 
dezelfde vraag aan ons werd gesteld met het onvermijdelijke antwoord: “Dutch destroyer” 
en “I’ m hunting”………..Kort daarna werd het roer omgegooid en voeren we met hoge 
snelheid weg!!! Grote verontwaardiging aan dek; ”Straks zet die prauw een hele zooi 
ploppers op Gag” en meer van dat soort opmerkingen. Later die middag, ergens voorbij de 
Pisang eilanden kregen we over de scheepsomroep een mededeling van de Commandant. 
De hele operatie was een afleidingsmanoeuvre geweest en bekend bij onze 
inlichtingendienst maar de werkelijke actie zou een landing op de zuidkust zijn ergens bij 
Vlakke hoek. De Kortenaer en de Utrecht CTU (Commander Task Unit) waren al ter plaatse 
en het plan was dat de Kortenaer en de Evertsen een stuk uit de kust, evenwijdig aan elkaar 
zouden patrouilleren en de Utrecht vanwege haar hogere snelheid dicht onder de kust zou 
blijven om evt. ontsnappers nog te kunnen onderscheppen. Ook een Neptune van de MLD 
was in de lucht. Ik had van 12.00 tot 18.00 wacht gehad en probeerde na het eten nog wat te 
slapen maar dat bleek onmogelijk en ik was opgelucht toen er eindelijk alarm werd geslagen, 
we konden rustig naar onze posten want het vliegtuig had de contacten gezien, maar nog 
ver weg. Als TPO had ik mooi overzicht en verwonderde me over alle personeel in de 
centrale maar al snel werd het zo druk dat eigenlijk het hele gevecht aan mij voorbij ging. Als 
in een roes deed je je werk, je moest wel heel geconcentreerd zijn door de vele geluiden en 
opdrachten die door de centrale gingen, ik herinner me nauwelijks dat er op ons geschoten 
werd, zo ging je op in je werk. Na het afgooien van flairs door de neptune  werd er op hem 
geschoten en kort daarop vuurde de Kortenaer op de 3 MTB’ s, die daarop de koers 
verlegden en op ons toe voeren. Een daarvan werd door ons geraakt en vloog in brand maar 
om de anderen te volgen moesten we vlak voor de brandende MTB door varen hetgeen 
onze Commandant( zelf ervaren MTB commandant uit de 2de W.O.) te link vond en dus 
voeren we langszij om het schip te laten zinken. In deze adempauze (op de centrale) ben ik 
even naar buiten geweest om het tafereel te bekijken!  Mijn eerste gedachten was: “Verrek, 
dat hadden wij  
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ook kunnen zijn”. Tot dan toe had ik nooit beseft dat wij wel eens echt door oorlog in de 
problemen zouden kunnen komen! Ik was immers bij de Marine gegaan om te varen en wat 
van de wereld te zien, wie dacht daarbij nou aan vechten?Toen de “Madjan Tutul” zonk zijn 
we op hoogste snelheid achter de anderen aangegaan en , mogelijk door de paniek. bleek 
een van de andere MTB’s voor Arafura nog op een rif te zijn gelopen met de nodige averij 
maar wij hadden inmiddels opdracht gekregen om terug te varen en de evt. overlevenden op 
te pikken. Rond middernacht waren we weer terug en werden de sloepen uitgezet om de 
overlevenden op te pikken en werd de ziekenboeg klaargemaakt voor operaties. Einde 
alarm, maar mijn wacht was inmiddels weer begonnen dus voor 06.00 uur was ik niet in de 
gelegenheid om de “buit” te bekijken en toen dat wel kon bleken de krijgsgevangenen mijn 
plekje op het helidek te hebben ingenomen en moest ik weer benedendeks in de hitte 

proberen wat slaap te krijgen Zoals te verwachten 
kreeg ik op mijn wacht de opdracht om een kopie 
van het plot te maken voor COSTRING 
(Commandant strijdkrachten in Nieuw Guinea), 
het origineel zou naar Den Haag gestuurd 
worden. Van die gelegenheid heb ik gebruik 
gemaakt om nog een kopie te maken en voor 
mezelf te houden, hetgeen nog steeds in mijn 
bezit is. In juli ’62 heb ik nog een kleine kaart 
getekend van Nieuw Guinea en daarop alle 
infiltratiegegevens van het Generaal plot op 
overgenomen. Dit kaartje heb ik overigens ook 
nog getekend voor onze dokter, die het mij op 
onze voorlaatste reünie trots liet zien. Hierna 
kwam het hele politieke circus op gang, meerdere 
schepen, vliegtuigen, ladingen vol landmacht en 
pers kwamen naar Nieuw Guinea. We hoefden 
zelfs onze postzegels niet meer zelf te betalen, de 
druk vanuit Indonesië werd alsmaar groter en we 
werden zelfs eens aangevallen door de Snellius, 
een opnemingsvaartuig dat ons voor een 
Indonesische Destroyer aanzag………dapper hoor! 
In de commandocentrale stond een bandrecorder 
voor het opnemen van radioverkeer met bv. 
vliegtuigen en op die tape stond één 
muzieknummer: “Wheels van de Shadows”. Als ik 
nu, na ruim 50 jaar dit nummer hoor zit ik weer 

op mijn krukje achter die uitgeschoven radar met naast me mijn maatje, mijn getuige bij 
mijn trouwen en nog altijd mijn beste vriend. Je leert elkaar goed kennen na 2 jaar alle 
wachten gedeeld te hebben en zo kwam het dat Ben naast mij enorm zat te gapen achter de 
radar. (Hij kon overigens toch al moeilijk wakker blijven). Tijdens die geeuw stak ik plotseling 
mijn hand in die opengesperde mond en natuurlijk, als een krokodil, maar wel te laat, klapte 
hij zijn kaken dicht.! Grote lol maar ik wist al wat er zou gaan gebeuren dus griste ik snel 
daarna ’n grote dot poetskatoen waarmee het plot werd schoongemaakt en dat vol zat met 
opgedroogde koperpoets, naar me toe. Even later ging die grote muil weer open alsof er 
gegaapt werd en meteen dat ik er die dot poetskatoen induwde klapte de bek weer dicht en 
zag ik mijn maatje blauw aanlopen van het stofhappen!  Dit krijg je als je mekaar te goed 
leert kennen! Het was lang, het was heet, geen al te best eten en lange wachten en vooral 
onzekerheid, hoe lang nog? Telkens werden berichten over repatten ( terug vliegen of varen) 

Plaquette op het monument voor gesneuvelden 
van de Madjan Tutul op de marinebasis van 
Surabaja 
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uitgesteld maar achteraf was het een mooie tijd met echte vriendschappen maar waar ik me 
nog steeds het meest over verbaas is het feit dat de concentratie tijdens zo’n actie zoveel 
van je vergt dat je beschoten kunt worden of zelfs sneuvelen zonder het te beseffen. 
Inmiddels verzorg ik al ruim 25 jaar de reünies voor de Evertsen, hebben we een leuke 
website en is mijn oude chef de webmaster. Alles wat met Nieuw Guinea en de Evertsen te 
maken heeft, heeft mijn belangstelling en door mijn werk als kaartenpaai werd mijn 
belangstelling gewekt voor de Grote Oost met haar geschiedenis en de onze, die niet altijd 
even fraai was!    Nu weet ik er (bijna) alles vanaf! 
Zie: http://evertsen.veteranen.nl Artikel geschreven door J.v.d. Loo 
 

  

http://evertsen.veteranen.nl/
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Bureau Plaatsingen: 
Verre verleden: Het bureau Plaatsingen bij CZM is ontstaan vanuit de situatie waarin het 
plaatsen van personeel geregeld werd vanuit de kazerne of school waar de opleidingen voor 
het betreffende dienstvak plaatsvonden. Formeel werd er weliswaar door CZM geplaatst 
maar in de praktijk van alle dag werd het “geregeld” op de school en bekrachtigd door CZM 
waar de P werd gemaakt die wekelijks werd verspreid over alle plaatsingen zodat de lokale 
schrijver op de bureaus Admin/Commandement wist wie er werd overgeplaatst. De P was 
een formele beschikking en derhalve de basis  voor de benodigde administratieve 
handelingen. Ook bij de NGID was dit de standaardprocedure. Op NAVGIS werd bepaald wie 
naar welke plaatsing ging. Over deze systematiek gaan de nodige verhalen, maar we willen 
ze laten voor wat ze zijn. Op zeker moment ontstond een wens tot centralisatie en werden 
de Plaatsingsbureaus bij CZM steeds belangrijker in het selectieproces voor plaatsing en 
bevordering. Dit werd ook ingegeven door een verandering in het personeelsbeleid. Men 
wilde af van de standaard (half)jaarlijkse bevorderingen en men wilde meer toe naar het 
bevorderen op functie. Dat heeft tot op de huidige dag standgehouden want nog steeds is 
het credo: functie is rang. Daar staat echter wel tegen over dat -als er geen functie 
beschikbaar is in een hogere rang- er dus ook niet wordt bevorderd. Hieraan gekoppeld werd 
een meer persoonlijke begeleiding in de vorm van een loopbaanbegeleider. Dit werd een LTZ 
2 uit het dienstvak. 
Verleden: Aldus ontstonden er bij CZM de bureaus Plaatsingen zoals ze lange tijd hebben 
gefunctioneerd waarbij steeds verder werd geperfectioneerd. Dit perfectioneren behoeft 
wellicht enige verduidelijking: het gebeurde wel dat iemand in bezwaar ging tegen een 
beslissing van bureau Plaatsingen. Los van wie er gelijk had, als er een rechterlijk vonnis van 
kwam dan werden de procedures bijgesteld. Ook kwam het wel voor dat de bureaus 
Plaatsingen zelf een voorschrift of procedure onhandig of oneerlijk vonden en dan werd er 
vanuit het bureau druk uitgeoefend richting de beleidsmakers om e.e.a. te wijzigen. Elk 
cluster van dienstvakken had zijn eigen plaatsings¬bureau, 1 bij CKMARNS en 4 bij CZM: OD 
(waaronder de NGID viel) WD, TD en LD. Zo’n bureau werd bemand door een KIM opgeleide 
LTZ.1, 1 officier uit een van de dienstvakken (LTZ 2, loopbaanbegeleider) en 3 of 4 
onderofficieren schrijver (LDA), die elk een groep uit het cluster behandelden. Dit was in 
eerste instantie eigenlijk louter administratief, maar later kregen deze functionarissen meer 
verantwoording en voerden zelfstandig het horizontale plaatsen (plaatsen zonder 
bevordering) uit. Hierbij werd natuurlijk wel overlegd met de loopbaanbegeleider. Overigens 
had deze functionaris in eerste instantie -alle begin is moeilijk- een behoorlijk lastige job. Hij 
kon in een persoonlijk gesprek met de “klant” eigenlijk alleen maar aangeven hoe de 
loopbaan tot dan toe was verlopen terwijl de klant juist wilde weten wat er voor hem nog in 
het vat zat. Daar kon de loopbaanbegeleider geen uitspraak over doen omdat hij niet tot 
plaatsen bevoegd was. Dit werd door veel mensen als zeer frustrerend ervaren. Na een jaar 
of 5 werd deze constructie dan ook losgelaten en werd de functie gecombineerd met 
“plaatsingsofficier”. De functie werd tevens opgewaardeerd naar LTZ 2 OC, de toen zittende 
functionaris hield zich goed vast aan z’n stoel en werd bevorderd. Het samentrekken van de 
functie loopbaanbegeleider en plaatsingsofficier heeft tot aan de reorganisatie van 2005 
naar volle tevredenheid gewerkt. Vanaf ongeveer 1995 waren alle instrumenten aanwezig 
voor een goede uitvoering van het P-beleid, maar het duurde tot 1997 voor er ook volledig 
gebruik van werd gemaakt. Werden er voorheen alleen verplichte loopbaangesprekken 
gehouden, vanaf 1997 werden er meer gesprekken gevoerd en werden er ook uitgebreide 
gespreksnotities gemaakt waar zoveel mogelijk invulling aan werd gegeven. Dit leidde tot 
een grotere tevredenheid onder het personeel en dat mocht ook wel want heel eerlijk 
gezegd had CZM niet zo’n heel goede naam in het veld!  In het algemeen vond men dat de 
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betrouwbaarheid van CZM zeer was toegenomen.  De loopbaanbegeleider kon nu ook een 
toekomstbeeld voorstellen aan de klant en dat vervolgens als plaatsingsofficier uitvoeren 
waarbij dus ook veel meer rekening gehouden kon worden met de wens van de klant. Hierbij 
moet wel worden aangetekend dat het belang van de organisatie zwaar woog en dit 
betekent in plat Nederlands dat het nu eenmaal niet mogelijk was om ieder op z’n wenken 
te bedienen.  In die gevallen waarbij de boodschap wel erg zuur was werd toch getracht om 
een vervolgplaatsing te vinden die betrokkene beter lag (zoetje na een zuurtje). Als 
plaatsingsofficier bij CZM maakte je veel mee en hoorde je veel. Vaste prik was bijvoorbeeld 
dat er in de eerste week na het winterverlof altijd wel een aantal (onder)officieren kwamen 
melden dat ze gingen scheiden. Dit had vrijwel altijd invloed op de bedrijfsvoering, want als 
betrokkene aan boord was geplaatst werd toch getracht om hem voor een periode naar de 
wal te halen om de scheiding te regelen.  Maar je kon dit formeel niet vertellen aan een 
eventuele invaller vanwege de privacy. Dit veroorzaakte nog weleens onbegrip bij degene 
die moest invallen. Ook kwam het wel voor dat iemand om een varende plaatsing kwam 
vragen -het liefst naar de West- omdat het uitgavepatroon van het gezin niet helemaal in de 
pas liep met de inkomsten.  Ook gebeurde het dat een persoon tegen zijn collega's vertelde 
dat hij "alweer" moest varen van CZM terwijl dit juist op advies van MDD moest of op 
aanvraag van betrokkene zelf. Betrokkene kon/wilde dit niet vertellen aan zijn collega's 
waardoor er de meest vreemde verhalen de ronde deden over het plaatsingsbeleid bij CZM. 
Ook over het aanzeggen van de plaats op de CVA-lijst deden veel verhalen de ronde. In het 
CVA (Commissie van Advies) werd aangegeven hoe de organisatie dacht over betrokkene. 
Aan de hand van dit CVA bepaalde de plaatsingsofficier wat zijn/haar vooruitzichten waren 
op het gebied van bevordering, plaatsing en loopbaankansen. In een persoonlijk gesprek 
werden de uitkomsten door de plaatsingsofficier verteld aan betrokkene. In het betreffende 
gesprek kon betrokkene ook aangeven hoe hij zijn toekomst zag en hoe dit inpasbaar zou 
kunnen zijn in het totaalplaatje. Over de uitkomst van het CVA werden veel onwaarheden 
verteld tussen het personeel onderling. Men vertelde liever niet aan de collega's dat er 
voorlopig geen kans was op een bevordering vanwege het (dis)functioneren.  Sterker nog, 
zo’n collega liet dan nog weleens doorschemeren dat hij er prima voorstond waarmee hij zijn 
collega’s de gordijnen injoeg. Niet zelden kwamen die dan verhaal halen op het 
plaatsingsbureau: hoe was het mogelijk dat die #@*& binnenkort bevorderd zou worden?! 
Probeer dan als plaatsingsofficier de gemoederen maar weer tot bedaren te brengen zonder 
in detail te gaan. 
Heden: Op 1 januari 2005 veranderde er bij de Koninklijke Marine (KM), op plaatsing en 

personeelsgebied, ontzettend veel. Op order van de Minister van Defensie moest het 

personeelssysteem voor alle 

defensieonderdelen eensluidend en 

eenduidig te zijn. Tevens werd er (veel) 

meer verantwoording en zelfwerk-

zaamheid neergelegd bij de werknemer 

zelf met name voor wat betreft het 

vervolg van zijn loopbaan. Betrokkene 

moest daadwerkelijk solliciteren op vrij 

te vallen of vacante functies. 

Solliciteerde betrokkene dus niet op 

een functie dan deed hij ook niet mee voor een verplaatsing en/of bevordering. Je kon 

echter pas solliciteren op een andere functie na 2 jaar geplaatst te zijn op je huidige functie 

(tenzij er organisatiebelang in het spel was). De KM werd op personeelsgebied verdeeld in 

Gebouw Waddenzee 
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zgn. ressorts. Elk ressort bestond uit een bepaalde locatie/groep  bv. MVKV, de Kooij, 

Mijnendienst, Onderzeedienst, alle scholen, facilitair, fregatten en tankers, etc. Er waren 11 

ressorts. Aan het hoofd van elk ressort stond een Sr. P&O-adviseurs (LTZ 1) geassisteerd 

door 3 tot 6 P&O-adviseurs (LTZ 2 OC/LTZ 2) afhankelijk van het aantal werknemers in het 

betreffende ressort. De Sr. P&O-adviseur en de P&O-adviseur kon een burger of een militair 

zijn.Deze adviseurs bedienden het personeel en er werd geen onderscheid meer gemaakt 

naar rang, dienstgroep, militair of burger. De meeste van deze bureaus bevonden zich in 

Geb. Waddenzee te Den Helder maar er waren ook bureaus op de locatie zelf (Rotterdam, 

Doorn,Curaçao). Bij plaatsingen, bevorderingen of anderszins selecteerden en adviseerden 

de adviseurs maar het werd uiteindelijk bekrachtigd door een functietoewijzer (FTW) van de 

dienstgroep waar de man of vrouw toe behoorde. Tevens regelden de adviseurs alle verdere 

personeelsaangelegenheden (verzoeken, studieaanvragen, burgerzaken, financiële zaken, 

etc.). Vanwege het feit dat de meeste regels en formats op personeelsgebied per 1 januari 

2005 veranderden en de dossiers van het KM personeel niet meer mochten worden 

gebruikt, moest het wiel opnieuw worden uitgevonden. Betrokkene werd vanaf nu 

bevorderd of  geplaatst op grond van: "de juiste man op de juiste plaats", ongeacht looptijd 

of verleden en alleen op beschikbaarheid (minimaal 2 jaar op functie) en geschiktheid (heeft 

betrokkene de gevraagde opleidingen/cursussen). Dit gaf vaak verwarring en onduidelijkheid 

omdat de adviseurs op hun eigen wijze de nieuwe regels moesten interpreteren. Een ander 

probleem dat zich voordeed was het feit dat de adviseur zowel de bevordering (of het 

"voorbijgaan in rang") als de plaatsing en loopbaan voorstelde van het betrokken personeel 

aan de FTW. De adviseur hadden dus eigenlijk een "dubbele pet" op. Dit werd door de 

beleidsmakers in De Haag onderkend en moest worden losgekoppeld. In 2008 kwam er 

daarom een nieuwe loot aan het personeelsfirmament namelijk: loopbaanbegeleiding (LBB). 

LBB bestond uit dienstgroep gebonden bureaus (OD, WD/TD, LD en MARNS) en bemand met 

zowel officieren als onderofficieren uit de dienstgroep waartoe het bureau behoorde. De 

verdeling van werkzaamheden en verantwoordelijkheden werd als volgt: LBB werd 

gekoppeld aan de werknemer, terwijl de P&O adviseur gekoppeld werd aan de 

lijnmanager(chef of hoofd) van de betrokken werknemer. Op deze wijze werd een duidelijk 

aanspreekpunt voor de verschillende spelers zichtbaar.  Dit betekende dat LBB en de P&O-

adviseur goed met elkaar moesten communiceren om zowel de lijnmanager als de 

werknemer (en daardoor de gehele KM organisatie) tevreden te stellen. In het begin liep 

deze communicatie niet optimaal vanwege de tegengestelde belangen van beide partijen. 

Momenteel is er een goede balans gevonden en weten werknemer, lijnmanager, LBB en de 

P&O-adviseur elkaar goed te vinden. Overigens zijn scribenten van mening dat de huidige 

defensiebrede systematiek zeker niet beter werkt dan zoals is geopereerd tussen 1997 en 

2005. Elke slagvaardigheid ontbreekt want het is nu niet of slecht mogelijk om even een 

invaller te regelen voor een schip dat op short notice naar zee moet. Sollicitatieprocedures 

duren eindeloos lang en het gegeven dat de lijnmanager uiteindelijk beslist of iemand 

welkom is, is niet per definitie een objectieve beslissing. Dat zou je ook kunnen zeggen van 

een plaatsingsbureau, maar omdat de beslissing daar over meerdere schijven liep, die elkaar 

ook controleerden, werd er een beter afgewogen beslissing genomen. De lijnmanager van 
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nu neemt een beslissing op basis van een momentopname, namelijk het sollicitatiegesprek 

en dat gaat de een beter af dan de ander. 

Afrondend:. Je hoort nog weleens iemand zeggen: “oh doe mij maar eens een plaatsing bij 

personeel, dat lijkt me wel leuk”. 

Iemand die dat zegt weet niet waar 

hij het over heeft. Werken in het P 

veld eist enorm veel van je. Je moet 

integer zijn, eerlijk, creatief, soms 

hard maar ook meelevend en je 

moet altijd bedenken dat je als 

plaatsingsofficier in grote mate 

uitmaakt of het rosbief of hagelslag 

wordt voor degene waar je mee 

aan tafel zit. Zeker als er iemand 

aan tafel zit die altijd prima heeft 

gefunctioneerd en buiten zijn schuld in de problemen is gekomen, heb je het gevoel dat je 

een stapje harder moet lopen om betrokkene toch goed te laten landen in de organisatie. En 

daarbij is het gewoon heel hard werken, veel gesprekken voeren en vervolgens 

gespreksnotities maken die echt weergeven waar het gesprek over ging. Puzzelen om het 

plaatje rond te krijgen, dat lukte overigens nooit helemaal. Als er al een moment was dat je 

als plaatsingsofficier dacht dat je nu eindelijk iedereen op z’n plekje had voor langere tijd 

dan kwam er wel weer wat tussen waardoor het aflosplaatje weer op z’n kont ging: 

langdurige ziekte, scheiden, gezinssituaties of disfunctioneren waren de belangrijkste 

oorzaken. Je kreeg dan ook weleens een verhaal te horen dat zo’n diepe indruk maakte dat 

je er zelf ook even van slag van was. Maar toch is het mooi werk om te doen omdat je veel 

voor de collega’s kon betekenen al hadden ze zelf vaak niet door dat je tot het gaatje was 

gegaan om ze verder te helpen. 

Auteurs: Jan Huisman en Aad Hortensius. 

Opsporing verzocht: 

 
Arie G. van Beusekom zoekt: In het jaar 1950 heb ik veel 
opgetrokken met Matroos 1 Rapp1 Appel. Voor zover ik mij 
herinner kwam hij uit Amsterdam! Heeft u informatie 
informeer dan het secretariaat. Dan zorgen wij dat de 
informatie bij Arie terecht komt. 
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Een uit de hand gelopen hobby: 
door Willem van Ieperen 

In 1979 werd ik voor drie jaar geplaatst op HMS Dryad. Anders dan binnen de KM was een 
instructeur op Dryad volledig verantwoordelijk voor zijn toegewezen klas. Dit betekende 
inderdaad dat je bij je klas was vanaf dag één. Aan alle activiteiten nam je deel van 
kampeertripjes om de saamhorigheid van de klas te vergroten tot tenue inspecties toe. Ook 
gaf de klasseninstructeur alle vakken aan zijn klas, zowel theorie als praktijklessen. Hierdoor 
kwam ik in aanraking met iets totaal nieuws, het vak “dreiging”. Binnen de KM-organisatie 
hielden we ons gewoonlijk verre van deze materie en lieten we dit aan onze EOV collega’s 
over, maar nu moest ik met mijn billen bloot en werd ik geacht mijn klas alles over de Sovjet 
dreiging te vertellen. De Engelse marine besteedde hier veel aandacht aan  en had op Dryad 

een eigen documentatie-
centrum met duizenden foto’s, 
dia’s, tekeningen en andere 
aan de Sovjet Navy 
gerelateerde objecten. Ik 
raakte helemaal in de ban van 
dit onderwerp en bracht een 
groot deel van mijn vrije tijd 
door in het documentatie-
centrum.  Mijn nieuwe hobby 

was al snel bekend binnen de Dryad gemeenschap en ik werd gevraagd om gast colleges te 
geven aan andere klassen. Ook vroeg commandant Dryad mij om een instructieboek te 
schrijven voor de PWO (Principal Warfare Officer) opleiding. Samen met Luuk Buffart die ook 
voor drie jaar op Dryad geplaatst was heb ik de leerdoelen voor dit onderwerp verzameld en 
ben aan de slag gegaan. Het grote voordeel was dat ik onbeperkt toegang had tot alle 
documentatie die op Dryad beschikbaar was en ook toegang kreeg tot het documentatie 
centrum van St Morgan waar opnieuw een wereld voor me openging. Het resultaat was een 
boek van 350 pagina’s met als titel “The Threat” Ik heb het gedrukte exemplaar nooit mogen 
inzien want tot mijn starre verbazing was de classificatie “UK Secret” en dat mocht ik als 
buitenlands militair niet inzien. Gelukkig heb ik het handgeschreven exemplaar nog steeds 
tesamen met ongeveer 1000 foto’s en dia’s waar niemand binnen de Dryad organisatie 
interesse in had omdat die volgens hun niet bestonden. Al deze materialen heb ik 
meegenomen en ben in 1982 begonnen aan het schrijven van een boek “The History of the 
Russian Navy.” In 1990 had ik 900 pagina’s bij elkaar geschreven die de Russische marine 
beschreef van begin 1600 tot het einde van de Koude Oorlog. Het boek bevatte honderden 
foto’s en omschreef de opbouw van de Russische marine en hun wapensystemen. Vanwege 
mijn werk binnen de KM-organisatie en het veel verblijven in het buitenland verdween mijn 
boek in de onderste lade en werd vergeten. Na mijn ziekte in 2006 heb ik als wijze van 
therapie deze hobby weer opgepakt en ben het boek volledig gaan herschrijven en heb 
geprobeerd het leesbaarder te maken voor de niet materie deskundigen.  Het boek is in het 
Engels geschreven omdat het vertalen in het Nederlands voor rare taalkundige situaties zou 
zorgen zodat niemand er meer iets van zou begrijpen. Maar daar weten we binnen de NGID 
natuurlijk alles van. Het resultaat van het herschrijven is dat het drie delen zijn geworden. 

Het eerste boek “The Russian Navy during the Romanov dynastie” beschrijft de 

Russische marine tussen 1613 en 1917. De verschillende scheepsklassen worden besproken 
tesamen met de technische gegevens en elke scheepsklasse heeft een logboek waar deze 
schepen apart worden besproken. Hierin heb ik geprobeerd zoveel mogelijk informatie van 
de schepen te verzamelen en te beschrijven zoals bouw, zeeslagen waar ze aan hebben 

Whiskey twin cylinder 
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deelgenomen, aanvaringen, sloop enz.  Ook de participatie in muiterijen, revoluties, 
oorlogen enz komen aan de orde.  

Het  tweede deel heet “The buildup of the Soviet Navy and its armament” hier 

wordt de Soviet navy besproken van 1919 tot na de tweede wereld oorlog en besteed ik 
tevens aandacht aan de ontwikkeling van radar sonar mijnen torpedo’s geschut en naval 
missiles.  

Het derde deel “The Soviet Navy during the Cold War” en omschrijft de 

ontwikkelingen gedurende de Koude Oorlog.  Elk deel heeft ongeveer 200 pagina’s en is 
voorzien van foto’s en tekeningen. 

 

Velen zullen zich afvragen waarom doe je dit allemaal. Er zijn verschillende reden voor. Ten 

eerste is het een hobby, ten tweede is er in de Russische marine heel veel historie te vinden 

die ons als oud marinemensen aan zullen spreken en ten derde wil ik mijn familie een 

tastbaar aandenken geven van mijn hobby en zullen ze later misschien begrijpen waarom 

‘die ouwe’ altijd achter zijn bureau zat te schrijven en altijd een schoenendoos met oude 

foto’s op schoot had en die later altijd achter zijn PC zat en diezelfde foto’s zat te 

digitaliseren. Voor personen die geïnteresseerd zijn in mijn hobby heb ik op de reünie van 24 

april een proef exemplaar van mijn boek liggen en die kan men dan inkijken. Ben je 

geïnteresseerd, zijn ze te bestellen via een intekenlijst. Alles wat ik vraag is een vergoeding 

voor de drukkosten die afhankelijk van de hoeveelheid te drukken exemplaren ongeveer  

€ 12,50 per deel zijn.  Kom je niet op de reünie en ben je geïnteresseerd dan kan je mij altijd 

mailen of schrijven en dan voorzie ik je van alle informatie. Willem van Ieperen 

  

mailto:wimvanieperen@kpnmail.nl?subject=Boek%20Russische%20marine
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Programma Reünie Stichting NGID 2013: 

Programma: 

11:30 - 12:15 Aankomst deelnemers. Ontvangst met koffie/thee en een broodje. 
12:15  Welkomstwoord door de voorzitter.  
12:30 - 15:30 Reünie met hapje en drankje. (Bar blijft open tot 16:30.)  
15:30 - 16:30 Uitgebreid Indonesisch Buffet.  
16:30 - 17:00 Koffie/thee voor vertrek, Einde reünie.  
17:30 Bus vertrekt naar station Den Helder (Zuid) (voor betreffende leden) 
 
Bij aankomst ontvangt u een enveloppe waarin een naambordje, brief, Marinemuseum 
toegangskaartje, een bon voor uw ‘tastbaar aandenken Reünie 2013’. 
(Voormalig “Amsterdam-busgangers” een enveloppe met cash geld terug)   
 
Tijdens de reünie bestaat gelegenheid om het Marinemuseum (naast de Dukdalf) te 
bezoeken. Er is een afdeling waar u de voor ons zo bekende beeldkasten en (radar-) 
toestellen kunt bekijken. U ontvangt hier een gratis toegangsbewijs voor! Het ontvangen 
naambordje dient zichtbaar te worden gedragen. Vergeet niet op tijd terug te zijn voor de 
maaltijd!! 
 
Na afloop van de reünie ontvangen wij graag uw naambordjes terug. (Kunnen we opnieuw 
gebruiken bij een volgende gelegenheid.) 
 

Consumptiemunten 

1 munt  € 1,50 
2 munten € 3,00 
3 munten € 4,50 
4 munten € 5,00 
Consumptiemunten worden niet teruggekocht. Mocht u bij afloop toch nog muntjes over 
hebben dan kunt u deze donneren aan de Stg. NGID. (Collecte bus bij de uitgang.) Als u 
muntjes meeneemt naar huis zal de Stg. NGID daarvoor moeten betalen…….. (en dat wilt u 
vast niet.) 
Gehanteerde consumptieprijzen: 
Softdrinks, Bier, Wijn:  1 munt 
Binnenlands gedistilleerd:  1 munt 
Buitenlands gedistilleerd:  2 munten 
Mix met buitenlands gedistilleerd: 3 munten 
 
Busregeling 
Treinreizigers kunnen gebruikmaken van de (gratis) bus. Bij aankomst van de treinen van 
10:52 en 11:22 staat op station Den Helder Zuid een bus. 
Dezelfde bus vertrekt om 17:30 van de Dukdalf naar station Den Helder Zuid. 
Mocht u gebruik willen maken van de bus geef dit dan even aan het secretariaat@ngid.nl 
door:  
 
1. Tijd aankomst Den Helder Zuid; 
2. Aantal personen. 

mailto:secretariaat@ngid.nl?subject=busregeling


18 

 

Tijdens de reünie kunt u onderstaande artikelen kopen. Genoemde prijzen zijn 

aanschafprijzen voor de stg. NGID. (Wij mogen volgens de statuten geen winst maken) 

 

Boek 
 
De Navigatie Gevechts-Informatie Dienst in 

vogelvlucht. 
Als gezien en genoteerd door Wim van Ieperen 

 
 

Prijs tijdens de reünie: 
Prijs bij opsturen:  

€ 7,50 
€10,00 

 

 

  

Verfraai uw auto, koelkast, 

brievenbus etc. met een 

transparante sticker.  

per stuk € 0,50 

 
 
NGID-draaginsigne € 5,00 
 

Nostalgie 
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Klassenfoto’s: 

De bekende klassenfoto galerij van het oude NAVGIS is 

tijdens de verhuizing naar de OPSCHOOL gedeeltelijk 

verdwenen. Een gedeelte van de foto’s (ongeveer 50%) is 

later gedigitaliseerd maar de kwaliteit is door het jaren lang 

achter glas in de fort gang te hebben gehangen, van dien 

aard, dat er 

weinig mee te 

doen valt. Wij als 

Stichting NGID 

hebben door al-

lerlei acties een 

gedeelte van de 

foto galerij kunnen herstellen en digitaliseren. Wij 

zijn echter nog op zoek naar klassenfoto’s met 

daarbij het liefst de namen van de klasgenoten. 

Een ieder die nog een klassenfoto in zijn bezit heeft wordt verzocht deze in te scannen en te 

mailen naar redactie@ngid.nl Wanneer dat niet mogelijk is verzoeken wij u deze foto(s) op 

te sturen naar het secretariaat van de Stichting 

NGID. Wij digitaliseren de foto(s) en sturen het 

origineel terug. Op deze manier hopen we te 

bereiken dat de “Wall of Faces”voor de toekomst 

bewaard blijft en misschien in de een of andere 

vorm weer beschikbaar is voor de nieuwe 

Operationele School. Wij hopen op uw 

medewerking.  

Enkele voorbeelden van de kwaliteitsverschillen van de verschillende klassenfoto’s, 2 foto’s uit privé 

verzamelingen en 2 foto’s die in de gang van NAVGIS hebben gehangen. De leeftijd van de foto’s is niet direct 

van invloed op de kwaliteit wel beschadigingen door licht invloed, vocht en het uit de fotolijst verwijderen.  

mailto:redactie@ngid.nl


20 

 

Overgenomen uit de Intercom de toenmalige NAVGIS krant: 

We ontvingen van de heer van der Meulen verschillende pagina’s van de intercom de 

toenmalige krant van NAVGIS.  Van der Meulen was schrijver bij de marine en werd 8 maart 

1950- RAPP 2 en 9 maart 1951 RAPP 1. We zullen elke nieuwsbrief iets plaatsen. 
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