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Van het bestuur: 
Op het moment dat u dit leest bent u waarschijnlijk al weer terug van een welverdiende vakantie en 
gaan de zaken weer als "as usual".  Terwijl ik dit schrijf is het hoogzomer in Nederland en is de eerste 
hittegolf een feit. Er is nog steeds aanwas van nieuwe leden en alle middelen (o.a. Facebook en 
defensie gerelateerde bladen) worden gebruikt om nog meer leden te werven.  Momenteel hebben 
we 250 leden en dat zijn er weer 19 meer dan de laatste nieuwsbrief  van medio maart 2013. 
  
Tot onze verbijstering bereikte ons echter ook het droeve bericht dat op 11 juli ons zeer 
gewaardeerde collega, vriend en lid Peet Sijffers op 66 jarige leeftijd is overleden.  Onze 
welgemeende condoleances aan zijn familie. Zie ook verderop in de nieuwsbrief In Memoriam.  
 
Op 24 april hebben we met zeer veel leden een fantastisch georganiseerde reüniedag gehouden. Van 
heinde en verre kwamen de reünisten naar de Dukdalf in Den Helder. Ondanks dat het bestuur op 
een laat tijdstip te horen had gekregen dat de geplande reünieplaats (Marinekazerne Amsterdam) 
geen doorgang kon vinden vanwege de kroning van Koning Willem-Alexander, was er geen 
onvertogen woord over de gekozen nieuwe locatie. Nog sterker, er waren juist aanmeldingen 
bijgekomen! Tijdens de reünie werden vriendschappen onder het genot van een biertje en een prima 
nasimaaltijd weer aangehaald en oude verhalen werden weer sterker gemaakt. Natuurlijk werden er 
door de reünisten ook talloze oplossingen gevonden om de huidige KM te verbeteren zowel op 
financieel, materieel als op personeelsgebied. Tevens was er een 
doorlopende fotopresentatie van oude klassenfoto's. Ook werd er 
veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een bezoek te 
brengen aan het aangrenzende Marinemuseum. Om 17:30 moesten 
de laatste reünisten worden gemaand om te vertrekken. Het 
bestuur kon terugkijken op een geslaagde reünie. 
 
 In het bestuur van de stichting hebben enkele veranderingen 
plaatsgevonden vanwege verjonging van het bestuur en/of fysieke 
ongemakken van betrokkenen. Zo is Olaf Epke adviseur van de Stg. 
NGID geworden en Aad Hortensius heeft de functie van 1e secretaris overgenomen van Willem van 
Ieperen. Willem zal zich gaan toeleggen op het maken van de nieuwsbrieven en met zijn boek over 
de NGID in al haar facetten. Hij wordt tevens 2de secretaris. We willen dan ook zowel Olaf als Willem 
hartelijk bedanken voor hun inbreng en hun vele werk wat ze hebben uitgevoerd voor onze stichting. 
We hopen natuurlijk dat we nog vele jaren van hun kennis en kunde gebruik kunnen maken.  
 
Zoals we al hebben aangegeven in vorige nieuwsbrieven willen wij als bestuur van de Stichting NGID 
diegene die ziek zijn of lichamelijke gebreken hebben, 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 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. Het bestuur is 
alweer druk doende met de voorbereidingen van de themadag in het voorjaar van 2014 waarbij we 
de mogelijkheden voor een vaartocht aan het onderzoeken zijn. Gezien de welbekende 
bezuinigingen bij de KM kunnen we wel aangeven dat er voor het maken van een vaartocht erg veel 
werk verzet nog dient te worden. Ik wil u er tevens nog op wijzen dat er binnenkort een vernieuwde 
website van de Stichting NGID verschijnt. Deze site www.ngid.nl  is nog uitgebreider en 
overzichtelijker. Rest ons nog om u veel leesplezier toe te wensen. 

  

http://www.ngid.nl/
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Van de redactie: 

Na onze zomerstop gaan we er weer tegenaan om u te voorzien van een nieuwsbrief. Na een periode 

als secretaris heb ik het stokje overgedragen aan Aad Hortensius. Mijn functie als 2e secretaris 

combineer ik met het redacteurschap van de nieuwsbrief. Ik wil proberen om 4 maal per jaar een 

nieuwsbrief uit te geven. Daarin een aantal vaste rubrieken. Uw inbreng is daarbij heel belangrijk en 

ik kijk dan ook uit naar uw inbreng. Sterke verhalen heb ik genoeg gehoord tijdens onze laatste 

reünie, maar dat was onder het genot van een hapje en drankje. Zet het nu eens op papier en stuur 

het naar het redactie-adres of naar redactie@ngid.nl. Ook ga ik beginnen om een historisch archief 

op te zetten met foto’s, boeken, tekeningen en alle ander NGID-gerelateerde informatie. De 

doelstelling is om dit materiaal te gebruiken voor de nieuwsbrieven, tentoon te stellen bij activiteiten 

van de Stichting NGID en in bruikleen te geven aan de Operationele school om zodoende de nieuwe 

generatie commandocentrale personeel te laten zien hoe het er vroeger aan toe ging. Dus ideeën 

genoeg en om die vorm te geven hebben we uw hulp nodig. Ook hebben we via één van onze leden 

de klassenboeken van NAVGIS weten te bemachtigen. Hierin staan alle leerlingen die van 1952 tot  

1976 een opleiding of cursus op NAVGIS hebben gevolg met alle studieresultaten vermeld. Ook alle 

deelcursussen VUKO, OBD, SEINER, TELEGRAFIST en DEKDIENST zijn in deze boeken te vinden. Ik 

plaats in deze nieuwsbrief een stukje met mijn eigen RAPP 2 klas als voorbeeld. Heeft u vragen over 

medeleerlingen of studie resultaten van vroeger, benader me dan en dan probeer ik u te helpen. Ik 

hoop dat u deze nieuwsbrief met veel plezier leest en ben blij me op deze manier te kunnen blijven 

inzetten voor de Stichting NGID en ons mooie dienstvak waarbij ik met veel plezier heb gediend. 

De redacteur: Willem van Ieperen 

Postadres: Schuringweg 34  

9072AJ Nij Altoenae 

Go Yo Look  Dit is varkensvlees in 

zoet zuur.  

Eén pond gesneden varkensvlees of 

doorregen lappen bakken in margarine of 

vet. Zodra lichtbruin dan toevoegen: 1 

gesneden ui, 1 theelepel knoflook, 1 ons grof 

gesneden champignons, 1 theelepel djahé, 

prei en selderie, 2 gesneden paprika's, wat 

stukjes gesneden ananas, wat bamboe-

scheuten, 2 eetlepels zilveruitjes, 4 stukken 

gesneden augurk, peper en zout naar smaak. Ongeveer 5 minuten laten sudderen om dan toe te 

voegen ½ tot ¾ liter water, 2 eetlepels ketjap, 1 eetlepel Chinese ketjap en vetsin. Het geheel binden 

met wat maïzena of bloem.  

 

  

mailto:redactie@ngid.nl
http://2.bp.blogspot.com/_dtnHaa5F4ZM/TCl540kj_VI/AAAAAAAAAJE/W87H6y-k4xg/s1600/IMG_8183.JPG
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In Memoriam 

Peet Sijffers 16 december 1946 – 11 juli 2013 

Het was schrikken toen we vernamen dat op 11 juli 2013 Peet Sijffers is overleden. Op de 

laatste reünie heb ik nog met Peet staan praten en hij vertelde me dat alles prima met 

hem ging, dat hij genoot van het leven en tijd tekort kwam. We hebben samen nog oude 

herinneringen opgehaald over onze gezamenlijke NAVGIS periode. Peet stond binnen de 

Koninklijke Marine bekend als recht door zee. Hij zei op de man af hoe hij erover dacht en 

dat werd hem soms niet in dank afgenomen. Enkele Commando Centrale Officieren 

konden het niet altijd waarderen dat ze zo op hun fouten gewezen werden. Maar ja, zo 

was Peet, recht voor zijn raap. Ik kan me nog herinneren dat ik de functie Chef 

Operationele Dienst van Hr. Ms. Witte de With aan hem overgegeven heb, zittend op een 

bolder voor het schip. Het schip was met verlof en de officier van de wacht van de waker 

wilde geen toestemming geven om aan boord van de Witte de With te gaan om op een 

ordentelijke manier de functie over te geven. Zijn opmerking tegen die officier van de 

wacht zal ik nooit vergeten. “Je moet nog een hoop leren jochie, ik zou maar een 

managementcursus gaan volgen”. Deze officier van de wacht was te verbouwereerd om 

hem van repliek te dienen. Begin juni begon Peet problemen met zijn gezondheid te 

krijgen en de uitslag van de onderzoeken was “kanker in een vergevorderd stadium”. Na 

het horen van deze onheilsmelding heeft Peet nog een week geleefd. Hij overleed op 11 

juli 2013. Peet, wij zullen als vrienden en oud-collega’s op onze volgende reünie het glas 

heffen en herinneringen ophalen over die goede oude tijden waar jij een prominent 

onderdeel van was. Ik weet zeker dat je ons van boven zult volgen en ook daar je eigen 

mening over de Navigatie Gevechts-Informatie Dienst en NAVGIS blijft ventileren. Onze 

gedachten gaan uit naar Peet zijn echtgenote, kinderen en verdere familie. Laat het voor u 

een troost zijn dat Peet zijn leven heeft geleefd zoals hij dat altijd heeft gewild: “Recht 

door zee”.  

Willem van Ieperen 
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De klas van……. 

RAPP 2 Opleiding 6552 Klas D, aanvang 6 januari 1965 einde 21 april 1965 

 

Klasse Officier: LTZ Solkesz, Matr. 3 W. van Ieperen, Matr. 3 J Blaauw, Matr 3 G van Tricht, Hofm 2 

A. Pannekoek, Matr 3 P Dame Matr. 3 RJ Boerema Baksmeester: Kpl NGID Lennaerts (Hofm 2 van Es niet 

op klassenfoto) 
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Blaauw J 73 52 74 55 94 64 88 80 85 71 53 71 51 55 69 
Boerema RJ 66 50 90 55 90 78 74 88 80 53 65 65 63 48 67 
Dame P 79 72 93 60 87 45 83 80 96 66 84 87 61 77 76 
Ieperen W 84 51 90 70 78 80 78 70 79 86 84 93 73 68 77 
Tricht van G 53 43 58 51 51 79 58 65 79 73 57 60 52 32 57 
Es van HC 60 51 76 51 60 68 72  76 68 53 45 53 41 60 
Pannekoek A 70 61 88 60 96 80 54 64 60 64 71 51 61 70 66 
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Het verhaal van een potloodmatroos…….. 

Geplaatst aan boord van Hr. Ms. Drenthe, een nieuwe 

uitdaging. Net RAPP 1 geworden en geen takenboeken 

meer. Het voordeel van een overplaatsing is dat je per 

ERG mag reizen en dus niet gebruik hoeft te maken van de 

militaire trein. Mijn ontvangst aan boord was weinig 

flatteus, wat mot je en kan je niet groeten voor de vlag. 

Nu dacht ik toch echt dat ik dat gedaan had, maar de 

bootsman had mijn RAPP 1 brevet uitmonstering gezien 

en dacht waarschijnlijk daar heb je weer zo’n halfbakken 

matroos. Wat een ontvangst dus maar gauw naar bureau 

commandement voor een inrouleerbriefje. Ik kwam er al gauw achter dat voor het bedrag dat ik aan 

kost en inwoning moest betalen driehoog in verblijf 3, een tampat kreeg toegewezen, bestek en een 

mok aan mij werd uitgereikt en dat ik te laat was voor het schaften. Ik had me niet opgegeven als 

ketelaar volgens de provoost, hoe kon ik dat in vredesnaam doen, ik was nog niet eens aan boord 

geplaatst, maar regels zijn regels dus geen eten voor mij. Tijdens mijn inrouleren kreeg ik mijn 

rollenkaart en kwam erachter dat ik in divisie SBII zat en aanstaande zaterdag de wacht had. Geen 

eten omdat ik volgens de provoost niet bestond, maar wel op de wachtlijst, daar bestond ik wel. 

Zeewachtsdivisie C en bij meerrol was ik ingedeeld 

op de bak. Ik zag de bui al hangen, alle baantjes als 

meerrol telefonist waren al vergeven en ik stond 

niet te springen om me met trossen, willetjes en 

keesje gooien te gaan bezighouden Dus op naar de 

Commando Centrale om kennis te gaan maken met 

de chef NGID. De ontvangst in de Commando 

Centrale was gelukkig een stuk beter. Ik werd chef 

van de wacht en de sergeant zou uitkijken naar een 

geschikte meerrol functie voor me. Maar eerst op 

naar de kwartiermeester voor de dekwerk-

zaamheden. Na mijn uitgebreide studie om 

matroos 1 en RAPP 1 te worden kreeg mijn carrière 

een behoorlijke boost. Ik werd aangewezen als 

paai achterschip en mijn taak werd het 

schoonhouden van de douche en wc van de Eerste 

Officier en het gangetje bij bureau comandement. 

Behoorlijk balen maar later realiseerde ik me dat ik 

een luizenbaan had. Na een vochtige avond en 

nacht vertrok ik dan ‘s-morgens gewapend met 

een bezem, dweil, emmer en met een punthoofd 

naar mijn werkterrein waar ik de douche/WC van 

de EO spic en span aantrof, want die werd alleen op zee door hem gebruikt.  
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Ik nestelde me dan in de douche en viel gelijk in slaap 

en werd niet gestoord omdat de deur vanwege het 

schoonschip op slot zat. Ik stond ook nog op de porlijst 

omdat de korporaal schrijver standaard ging voorschaften 

en met een luide klap zijn deur dicht deed en wat goed in de 

douche te horen was. Een luizenbaan en de 

kwartiermeester die tegen vastwerken zijn rondje kwam 

maken had nooit enig commentaar. Ik had me al snel een 

positie verworven in het cafetaria, een doosje bier en een 

pakje shag op de bakstafel en ik was welkom in de 

zoutwaterhoek. Natuurlijk moest ik me bewijzen en er werd 

met argusogen in de gaten gehouden of ik wel een potje bier dronk. Voor deze test slaagde ik met 

vlag en wimpel. Een plek in de zoutwaterhoek had zo zijn voordelen, voorrang bij de toko en een 

extra rantsoen bij toko sluiten. Toen aan het einde van de eerste wacht het bier op was werd ik 

meegenomen voor een afzakkertje. In de noodstuurkamer stond nog een doosje bier volgens enkele 

oude stompen. En ja hoor het feest ging door in de noodstuurkamer voor een select gezelschap. Dus 

was ik de volgende morgen weer druk in de douche van de EO. Maar aan alles komt een eind. De 

sergeant NGID wist me te melden dat er een functie in de Commando Centrale vrijkwam en voor ik 

het wist was ik paai Commando Centrale en telefonist brug. Een hele promotie maar ik liep wel in de 

kijker. Een sergeant, twee korporaals en allerlei oplopers hielden je in de gaten. Wel een hele 

vooruitgang, generaalplotkaarten tekenen, klokkenrondje lopen en bij mooi weer de bergplaats 

noodverlichting schoonmaken. Ook het uitwerken  van een weekprogramma en het lezen van de 

OPORDER voor een NATO oefening waren zeer leerzaam. De discussies van de kaderleden met de 

telegrafisten over het verbindingsplan waren voor mij een groot vraagteken. Upper, Lower, UZO en 

TETRET wist ik veel, nooit van gehoord. Ik kreeg te horen dat de Commando Centrale maandag om 

09.00 gereed moest zijn voor vertrek naar zee. Gelukkig had niemand me verteld wat dit inhield en 

moest ik op onderzoek uit om uit te vinden wat er van me verwacht werd. Van mijn collega paai 

commandocentrale van de Friesland hoorde ik dat het plot opgetuigd moesten worden voor 

mistnavigatie, sound-power telefoons voor meerrol uitgetest moesten worden en natuurlijk de 

potloden met scherpe punt gereed 

moesten liggen bij het tactisch, 

generaal en OB plot. De manoeuvreer 

boekjes moesten gereed liggen en 

natuurlijk niet te vergeten het 

klokkenrondje. Maandag om 11.00 

vertrek naar zee voor een enerverende 

week, namelijk schip van de wacht. 

Vrijdag middag kwam ik er achter dat 

de Chef der Equipage over 

management capaciteiten beschikte 

om me aan te wijzen voor de 

achtermiddag/hondenwacht van zaterdag. Ja ik was tenslotte vierde reserve. Zijn opmerking van je 

bent tenslotte vrije jongen is me altijd bijgebleven.  
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Dit betekende natuurlijk voor iemand die uit het 

oosten van het land kwam geen weekend. 

Vrijdagavond dan maar de stad in. Café Noord 

Brabant en later La Vinicole en voor het naar boord 

gaan nog wat eten in de R 81. Onderofficier van de 

wacht op een zaterdag, wat een zouteloze baan. Je 

zag niemand, hoorde niemand en het was nog 

koud ook en dan duurde vier uur lang. De officier 

van de wacht, hoofddienst en andere belangrijke 

wachtfunctionarissen hadden zich teruggetrokken voor een middagrust. De enige afleiding was het af 

en toe arriveren van een walplaatser die zijn plunje aan boord kwam brengen. Hierbij viel me op 

hoelang het duurde voor een plunjekastje was ingepakt  Zo te zien een inspannende klus want 

meestal gingen ze met onvaste tred de valreep af. Zo nu nog het circus van wachtsvolk, brandpiket 

wachtopzetten en avondrond en natuurlijk de lange hondenwacht en dan zat de wacht er weer op. 

Gelukkig konden we ruimschoots koffiedrinken van ons koffierantsoen van 10 gram per persoon en 

kwamen we ook niet om van de honger met onze 2 botterhammen met suiker. En dan maandag naar 

zee. Graag verhaal ik over deze vaarperiode in de volgende nieuwsbrief.  Groet Jan Plottegel 

  

Wie kan mij vertellen om welke 

radars het hier gaat??????? 

Hr. Ms. Karel Doorman vliegkampschip 

(1946-1948) ex HMS Nairana. In bruikleen 

gekregen van de Royal Navy. Op stapel 

gezet als fruitkoelschip en door de RN 

afgebouwd als hulpvliegkampschip (1943). 

In 1948 weer overgedragen aan de RN en 

omgebouwd tot bananenboot Port Victor. 

Deze foto toont de brug en radars. 

Informatie graag naar redactie@ngid.nl  

mailto:redactie@ngid.nl
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ACP-165 Operational Brevity Code. 

Door Jaap Veldhuis 

In mijn RAPP-opleiding bestond het vak ‘ACP-165’ waarin ook tentamen werd gedaan. De ACP-165 

was een (ongeclassificeerd) boekwerk met codewoorden.  (ACP betekent Allied Communication 

Procedures.) Codewoorden, niet zozeer om geheimen door te geven maar om met één woord  een 

begrip aan te duiden. Ook voor niet Engelstaligen was dit makkelijk, het gebruik van de ACP-165 

codewoorden sloot misverstanden uit. 

Een ander voordeel voor het gebruik van een beknopt aantal woorden in een (radiotelefonie-) 

bericht is dat het bericht aanzienlijk wordt verkort. Een korte uitzending dus, waardoor de ‘vijand’ 

minder tijd heeft dit bericht te onderscheppen en te peilen. 

Overigens, in de huidige NAVO-marines bestaat de ACP-165 niet meer, vanaf 2009 is het boekwerk 
officieel vervallen en vervangen door een ander NAVO-boekwerk. 
 
In dit artikel wil ik twee voorbeelden van codewoorden geven. Ook zal ik in een volgende nieuwsbrief 

enkele andere ‘codewoorden’ te beschrijven. Wie herinnert zich niet de codewoorden Mae West en 

Davy Jones? Beide betreffen drenkelingen. 

Mae West.  
Met Mae West wordt aangegeven dat men het heeft over een drenkeling met een zwemvest. Er is 

weinig verbeelding nodig om dit te onthouden. De bedenker van dit codewoord moet een Mae West 

kenner zijn geweest. Herinner u de zwemvesten uit die tijd en het verband is gelegd.  

  
 

Wie was Mae West? Even internet raadplegen en Wikipedia vertelt: 

Jane (Mae) West (Brooklyn, New York City, 17 augustus 1893 - Hollywood, Californië, 22 november 

1980) was een Amerikaans actrice, scenariste, toneelschrijfster en sekssymbool, die in de jaren dertig 

met haar suggestieve en seksueel getinte dialogen zeer populair werd, maar ook veel controverse 

veroorzaakte. Deze dialogen verkenden vaak de grenzen van wat de censuur toestond. Ze schreef al 
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haar teksten zelf. Sommige van deze one-liners (bijvoorbeeld Come up an' see me some time en Is 

that a gun in your pocket, or are you just glad to see me?) worden nog regelmatig aangehaald. 

Davy Jones 

Davy Jones is het codewoord dat wordt gebruikt voor een drenkeling zonder  zwemvest. 

 

 

 

Om uit te vinden wie Davy Jones was, is internet ook hier behulpzaam.  

Davy Jones is een figuur uit een sage die in vroegere tijden door zeelieden aan elkaar werd 
doorverteld om elkaar te beangstigen. Wie of wat Davey Jones precies is, verschilt per verhaal, maar 
hij wordt meestal gezien als een soort duivel of god van de zee. 

Direct verbonden aan Jones is zijn “kist” of “kluis”, Davy Jones' Locker. Deze term werd door 
zeelieden gebruikt als idioom voor de zeebodem; een plaats waar mensen die op zee stierven terecht 
zouden komen, waarna Davey Jones hun ziel zou bezitten. Zeelieden waren er als de dood voor hun 
thuishaven nooit meer terug te zien, dus de mannen deden beter hun best om hun makkers en het 
schip veilig huiswaarts te brengen. 

Te verkrijgen via de Stichting NGID. 
Artikelen zijn te bestellen door het bedrag over te maken op de stichtingsrekening 
54.80.16.267 t.n.v. Stg. NGID te Den Helder. Vermeld wel welk artikel u bestelt. 

  

 
Boek NGID in Vogelvlucht. 
Hierin geeft Wim van Ieperen 
d.m.v. beschrijvingen van de 
diverse commandocentrales, 
apparatuur, anekdotes etc. 
zijn terugblik op ons 
dienstvak. Het boek telt 106 
pagina’s en is rijk voorzien van 
fotomateriaal.  
€10,00 inclusief verz.kosten. 

 
Transparante sticker.  
p/st. €0,50 
(Verz.kosten € 0,60 
binnen Ned.) 
Max. 6 stickers per 
enveloppe) Door bijv. 
€3,60 over te maken 
ontvangt u dus 6 
stickers op huisadres. 

 

NGID-draaginsignes €5,00 
incl. verz. kosten. 
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el  

Uit de oude doos………. 
Hier enig materiaal uit een grijs verleden gelezen in het kranten archief.  
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Artikel uit de Telegraaf 

van 26 november 1951. 

Het jaar dat NAVGIS 

ontstond en ARGIS naar 

fort Erfprins verhuisde. 

 


