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Van de Redactie: 

De redactie is deze dager druk geweest, om naar wij hopen, een informatieve en leuke 

Nieuwsbrief te produceren. Dankzij de medewerking van genoemde en anonieme “leden” 

van onze Stichting hebben we een uitgebreide Nieuwsbrief kunnen samenstellen met een 

scala van onderwerpen. Het ligt in de bedoeling om elk kwartaal een nieuwsbrief uit te geven 

en uw hulp is daarbij natuurlijk noodzakelijk. Dus schroom niet en maak uw medeleden van 

de Stichting NGID deelgenoot van uw verhalen. Heeft u suggesties of opmerkingen over de 

inhoud van de Nieuwsbrief laat het ons dan weten zodat we wat met uw opmerkingen 

kunnen doen. Deze Nieuwsbrief bestaat uit twee secties die u per separate Email worden 

toegezonden. Dit vanwege de grootte van de Nieuwsbrief ( aantal Megabytes). Op deze 

manier hopen we te voorkomen dat leden met een ietwat oudere PC of een wat lagere 

download snelheid verstoken blijven van deze Nieuwsbrief. Rest ons nog U en uw dierbaren 

een fijne decembermaand toe te wensen en een heel gelukkig en gezond 2014. Wij hopen u 

weer te zien op onze themadag in 2014  

De Redactie Stichting NGID. 

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 verzendkosten. 

 
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. 

verzendkosten. 
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Schip van de wacht, druk, druk, 

druk…..…….. 

Maandagmorgen, na een druk en nat weekend is 

het zover, we vertrekken naar zee voor een schip 

van de wacht periode. Op de dagelijkse orders 

staat 09.45 uur “Meerrol” op post. De dagelijkse 

dienst vangt aan met baksgewijs en op de steiger 

verzamelt zich een zooitje ongeregeld waaraan 

duidelijk te merken is dat ze met weekend zijn 

geweest. Maar ja als paai Commando Centrale heb 

je natuurlijk geen tijd voor zoiets als baksgewijs. De 

meerrol telefoons moeten opgetuigd en uitgetest 

worden. En met een grijns van oor tot oor sta je op 

de bak naar je maten te kijken die door de 

onderofficier van politie door de mangel worden 

gehaald. Telefoons uitgetest, Commando Centrale 

gereed voor mistnavigatie en samen met de 

kaartenpaai de brug opgetuigd en nu maar 

afwachten op de dingen die komen gaan. Je merkt 

dat de spanning zich opbouwt. De jongste 

wachtsofficier is door de Navigatie officier naar de 

brug gestuurd om te controleren of de brug vaar 

gereed is. Natuurlijk moet er iets aan te merken 

zijn…… de vetpotloden bij de beeldkast worden 

afgekeurd, de punten zijn niet scherp genoeg. En 

het hiërarchieke circus begint. De sergeant wordt 

op de brug geroepen, de korporaal die 

verantwoordelijk is voor de kaartenpaai wordt bij 

de sergeant geroepen, de kaartenpaai wordt bij de 

korporaal geroepen en de kaartenpaai geeft mij de 

schuld omdat ik als paai commando centrale 

verantwoordelijk bent voor de vetpotloden. De 

moraal van het verhaal was dat dezelfde 

vetpotloden naar de brug gebracht werden en met 

de opmerking deze zijn een stuk beter, in 

ontvangst werden genomen. Nadat de trossen 

losgegooid waren begon het manoeuvreren, want 

een beetje commandant draaide in de havenkom 

zonder sleepboten. De commandant was zeer 

rustig en gaf duidelijke orders aan de roerganger. 

Maar het circus eromheen was gigantisch. Een 

groep officieren die naar mijn bescheiden mening 

niets op de brug te zoeken hadden liepen rond als 

een kip zonder kop alsof ze het schip hoogst 

persoonlijk aan het draaien waren. En het was voor 

mij als telefonist brug zeer moeilijk om uit te 

vogelen welke orders ik moest doorgeven en welke 

ik moest negeren. Maar ja een mens leert snel en 

de opdracht van de OVA om te vragen aan de 

midscheeps of het brood bezorgd was durfde ik te 

negeren. Nadat meerrol bedankt was werd 

zeewacht gepraaid. Mistnavigatie in volle gang  De 

korporaal achter de OPA en door een ingewikkeld 

systeem van templates waar de trek en de boeien 

opgetekend stonden praatte hij het schip door het 

Schulpengat. Verder hadden we het mistnavigatie 

plot bemand. Er werd aan dit plot hard gewerkt. 

Maar waarvoor? Niemand vroeg iets, hun mening 

werd niet gevraagd en de communicatie met de 

brug liep via de korporaal. Toen ik later vroeg 

waarom het mistnavigatieteam eigenlijk op post 

moest terwijl er niemand in geïnteresseerd was 

kreeg ik van mijn sergeant te horen niet zeuren het 

hoort nu eenmaal zo. Dat waren wijze woorden 

want ik had al snel door dat er meer van die 

eigenaardigheden waren. Als schip van de wacht 

had je nagenoeg geen oefenpartners en moest je 

je zelf oefenen/vermaken. Een intern 

weekprogramma noemden ze dat. Ik heb nog nooit 
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zoveel onzin bij elkaar gezien, als je maar bezig 

bent moet de scheepsleiding gedacht hebben.. 

Noodnavigatieverlichting optuigen, noodsturen, 

noodbrug optuigen en bemannen, les zeewater 

temperatuur meten en weerkaarten tekenen. Drie 

RAPP`s werden aangewezen om met behulp van 

een ANAL een weerkaart te tekenen en de beste 

ging naar de brug. Dan mocht de winnaar de 

weerkaart vol trots aan de commandant laten zien. 

En dan natuurlijk de interne commando centrale 

oefeningen zoals de Navcomex en de Genplotex. 

Onder leiding van de korporaal NGID werden deze 

oefeningen gedraaid. In het begin van de week 

waren de vragen pittig, maar na enkele dagen kon 

je ze uit het hoofd en werden de resultaten zeer 

goed tot grote tevredenheid van de scheepsleiding. 

Wanneer je niet het geluk had zoals ik, om paai 

commando centrale te zijn, werd je buiten je 

wachturen ingedeeld bij de Schipper. Daar werden 

de RAPP’s niet voor vol aangezien en werden 

verbannen naar de meest vreemde plaatsen met 

de opmerking van de kwartiermeester zorg dat het 

spic en span wordt. Maar na vastwerken werd het 

beduidend rustiger. Het nachtorderboek was 

ingevuld en de sergeant was zeer creatief geweest 

met het bedenken van interne oefeningen om zo 

de donkere wachten door te komen. Maar met dit 

verschil nu was de chef van de wacht 

verantwoordelijk voor de geoefendheid van de 

Commando Centrale. Op de brug werd de jongste 

wachtofficier verantwoordelijk over de 

“Nighttrack” onder verantwoording van de officier 

van de wacht die zich in de stoel van de 

commandant genesteld had en zijn uiterste best 

deed de jongste wachtsofficier het leven zo 

moeilijk mogelijk te maken. De rest van het kader 

trok zich terug naar de respectievelijke verblijven 

voor de debriefing van de dag. Om op deze manier 

een hele week op zee te zijn is geen motiverende 

bezigheid. Maar de weekenden waren nog erger. 

Het schip ging voor anker op het marsdiep. We 

lagen vlak bij NAVGIS en je kon letterlijk zien wat er 

op de wal gebeurde.

Maar de marineleiding had bepaald dat de 

Koninklijke Marine ook in de weekenden paraat 

moest zijn, dus voor anker en over op verlichte 

zeewacht. Voor de commandocentrale was altijd 

wel wat te doen en zo waren we bij het voor anker 

liggen verantwoordelijk voor het nemen van 

peilingen om zodoende het eventueel krabben van 

het anker te kunnen constateren. De 

verantwoording was enorm, de toegevoegd officier 

van de wacht die tezamen met een RAPP uit de 

commandocentrale en een seiner op de brug 

verantwoordelijk waren voor de veiligheid van het 

schip. De bemanning hield zich bezig met andere 

activiteiten. Makreel vissen, pistoolschieten en 

natuurlijk de verschillende activiteiten in de 

verblijven. Ik kan me het weekend herinneren als 

zeer vochtig met allerlei gezelschapspellen die 

steevast eindige in een samenzang waarbij liedjes 

werden gezongen die duidelijk bestemd waren 

voor personen van boven de 18 jaar. 

Zaterdagmorgen bepaalde de Eerste Officier dat de 

sloep uitgetest moest worden en kreeg de 

bootsman opdracht zijn elite team op te 

trommelen en met stuurboord sloep naar het 

haven kantoor te varen om er een pakketje op te 

pikken. Een uur later was de sloep terug met de 

zaterdagkrant voor de longroom die dan een dag 

later naar de goudenbal verhuisde Ja wie appelen 

vaart wie appelen eet….. Wij deden het met het 

persnieuws dat dagelijks door de telegrafisten 

verzorgd werd. Een andere bezigheid voor ons was 

het luisteren naar onze lokale diskjockey die het 

schip vanuit de Amus hut vermaakte met muziek 

beschikbaar gesteld door OS&O  Zijn gehele 

muzikale inbreng was een kistje met 

grammofoonplaten die tot het oneindige werden 

gedraaid. Ook kon je verzoeklaatjes aanvragen en 
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had je de keuze uit een assortiment van 50 

plaatjes. Na zo`n periode op zee kon je al de 

plaatjes uit je hoofd. Ook heb ik nooit begrepen 

welke idioot bij OS&O bepaald heeft om schepen 

uit te rusten met een grammofoon, deze persoon 

zal waarschijnlijk nooit gevaren hebben. Zondag-

morgen en voor anker op het Marsdiep. Om 0900 

uur werd er gepraaid: sleepboot waarnemen over 

stuurboord. Jawel hoor, onze geestelijke 

verzorging was onderweg. Wij die verantwoordelijk 

waren over veiligheid van Nederland kregen een 

heuse dominee aan boord om de kerkdienst te 

leiden. Het cafetaria was gereed gemaakt en wij als 

bewoners van de verblijven 1,2, en 3 hadden de 

keuze naar de kerk of oplopen bij je maatjes in het 

achterschip. Regels zijn regels. Tijdens de 

kerkdienst was het voorschip taboe voor 

ongelovigen. De dominee was zeer meegaand. Hij 

had zijn vrouw, kinderen en andere kennissen 

meegenomen om voor kerkvulling te zorgen. Later 

begreep ik dat dit niet het enige was Toen de 

sleepboot ze om 1400 uur weer oppikte had het 

gehele gezelschap uitgebreid geborreld en 

gerijsttafeld in de longroom. Ik zou maar zeggen zo 

komt Jan Splinter door de winter. Maandagmorgen 

anker op en op naar week twee van onze 

verantwoordelijke taak: schip van de wacht. Het 

hoogtepunt van deze week was een BOZ oefening 

met Hr. Ms. Amsterdam die terugkeerde van een 

term van 9 maanden in de West. Voor ons het 

hoogtepunt van de week, maar ik kan me goed 

voorstellen dat de Amsterdam daar anders 

overdacht. Het merendeel van het Commando 

Centrale personeel was ingedeeld als telefonist of 

had andere belangrijke taken in de Commando 

Centrale. Maar een enkeling had de eerbare taak 

om bij de wipperploeg ingedeeld te zijn. Een 

belangrijke taak. Op commando touwtrekken. De 

commandant informeerde de eerste officier, die 

gaf op zijn beurt een signaal aan de schipper, die 

gaf vervolgens een signaal aan de bootsman die op 

zijn beurt een signaal gaf aan de kwartiermeester 

Die fungeerde als chef wipperploeg. Zijn hand 

omhoog betekende trekken en hand omlaag niet 

trekken. Als hij zijn hand omhoog had (trekken dus) 

liet hij dat vergezeld gaan door een embaarlijk 

gefluit uit zijn bootsmansfluitje. De wippertros 

stond strak en er konden personen of goederen 

overgezet worden. Na onze BOZ operatie gingen 

we over tot de orde van de dag, het interne 

weekprogramma. De Nauten van de BOZ ploeg 

hielden een debriefing. Onder het genot van een 

biertje, beschikbaar gesteld door de eerste officier, 

werd de succesvolle BOZ nogmaals doorgepraat en 

na het biertje van de Schipper was er natuurlijk 

afkomende wacht want zo’n BOZ operatie is zeer 

vermoeiend. Dinsdag was een culinaire dag. De 

bottelier had zijn best gedaan en had een 

voorraadje noodrantsoenen ontdekt die tegen de 

datum aanliepen. Wat schafte het, aardappelen uit 

blik, punten en strepen uit blik en gebakken 

cornedbeef uit blik. Dit alles om de moed erin te 

houden tijdens deze enerverende schip van de 

wacht periode. Vrijdagmorgen douanebriefjes 

inleveren, ja we mochten 100 sigaretten invoeren, 

en gereed maken voor mistnavigatie en meerrol. 

Daarna weekend, wel verdiend na zo,n 

enerverende periode. Het schip gaat vier weken in 

onderhoud en daarna opwerken bij CJAGDIV. Daar 

in de volgende nieuwsbrief meer over. 

Piet Plottegel 
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Nederlands Instituut voor Militaire Historie 

Het Nederlands Instituut voor Militaire 

Historie (NIMH) heeft veel (oude) foto’s in 
haar beeldbank staan. Een bezoekje aan 
deze beeldbank levert zonder twijfel 
herkenbare plaatjes. U vindt deze website 
met via ‘www.defensie.nl/nimh/’ hier kiest 
u aan de rechterzijde ‘Beeldbank 
historische foto’s’. Gebruik als zoekterm 
‘NAVGIS’ en u wordt getrakteerd op 13 

pagina’s met 28 plaatjes per pagina.  

Navraag bij het NIMH om klassenfoto’s op 
CDROM te kunnen krijgen gaf aan dat we 
€ 8,00 per foto zouden moeten betalen 
plus een bedrag van € 5,00 voor 
publicatie op onze website! U begrijpt dat 
dit voor onze stichting niet haalbaar is. 
Mede hierom vragen wij u uw 
klassenfoto’s naar ons op te sturen naar  
redactie@ngid.nl. Geef daarbij ook het 
jaartal op en als het kan de 
klassenaanduiding en de namen van uw 

klasgenoten. 

Uitmonsteringen. 
Voor ons historisch archief zoeken we nog de dienstvakonderscheidingstekens en RAPP-
brevet uitmonsteringen. Kijk nog eens op zolder. Mocht u een (of meer) van de gevraagde 
artikelen ter beschikking willen stellen neem dan even contact met de beheerder van het 
Historisch Archief. (redactie@ngid.nl) 

     

Historisch Archief 
Het historisch archief is kort geleden 
uitgebreid met een perspex ASW-
zoekplan 2 Sierra (0,5 mijl/inch template) 
en een plotroosje van 10mijn/inch. De 
gever wil anoniem blijven en dat 
respecteren wij natuurlijk. Nu nog even 
een analyzer en een plottafel 
vinden……… 

Contributie 2014 
De contributie voor 2014 is, net als in 

voorgaande jaren, vastgesteld 

op € 5,00. Ook in 2014 jaar 

zijn uw donaties natuurlijk 

weer van harte welkom. 

U kunt uw bijdrage overmaken op 

rekeningnummer: NL46ABNA0548016267 

t.n.v. Stichting NGID, Den Helder.Voor 

onze buitenlandse leden: de BIC van de 

ABN/AMRO in Nederland is ABNANL2A. 

Het afgelopen jaar hebben we al onze 

financiële verplichtingen kunnen voldoen. 

 

    

mailto:redactie@ngid.nl
mailto:redactie@ngid.nl
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MARINE NASI GORENG 

U HEEFT DAARVOOR NODIG: 500 

GRAM RIJST, 200 GRAM VARKENS- OF 

KIPPENVLEES MARGARINE OF 

SLAOLIE, 3 EITJES ( GEKLUTST) E.V.T. 

5O GRAM GARNALEN,(hoeft niet, mag 

wel) 150 GRAM GEROOKT SPEK, 15O 

GRAM MAGERE HAM, 5O GRAM PREI. 2 

GROTE UIEN KNOFLOOKUI. MAGGI-

AROMA (UIT HET FLESJE;DUS NIET 

EEN BLOKJE !)  

En naar smaak: lombok of sambal oelek 

(conimex),knoflook-uitje trassie bakar en 

zout en veetsin. Komkommer, augurkjes.   

BEREIDINGSWIJZE: Gebruik een 

uitstekende kwaliteit droogkokende rijst, 

anders loopt 

U kans dat 

de nasi nat 

en klef wordt 

en zich slecht 

laat bakken. 

Kook de rijst 

gaar en 

droog.  Het 

varkensvlees

, het rook-

spek, de ham 

en prei en de 

als omeletten 

gebakken eieren snijdt u in reepjes van 

ongeveer 1,5 cm.(kippenvlees e.v.t. in 

plaats van varkensvlees)Was de prei goed 

en snij ringetjes Ontvlies de uien en snij 

deze in niet al te fijne stukjes. Ontvlies de 

knoflook ui, neem 4 teentjes en hak deze 

fijn. Nu doet U een beetje margarine of 

slaolie in een braadpan en verhit de olie 

,blijf erbij dat deze olie niet verbrand of te 

heet wordt!! Bak het varkens- of 

kippenvlees krokant en schep het uit de 

olie. (het verdient aanbeveling het vlees 

eerst een beetje met peper en zout te 

bestrooien voor de hartige smaak) Bak nu 

de in reepjes gesneden gerookt spek 

krokant en deponeer dit naast het 

gebakken vlees. Bak de gesneden uien in 

dezelfde olie en laat deze na het 

uitscheppen uitlekken in een kopje of 

kommetje. Verwijder nu een groot deel 

van de in de braadpan aanwezige olie 

maar laat ter hoeveelheid van plm. een a 

twee eetlepels olie achter in de pan, let op 

dat de Olie niet te heet wordt !Eventueel 

een beetje olie erbij indien benodigd. Nu 

bakt U de knoflook, die U reeds in fijne 

stukjes hebt gehakt en een beetje trassie 

(garnalenpasta) tezamen in de zelfde olie 

en voeg de gekookte rijst toe. Onder 

voortdurend omzetten bakt U de rijst op 

een niet te hoog vuurtje. Voeg toe de 

maggi-aroma, maar nooit meer als een 

halve eetlepel.  De rijst krijgt al een beetje 

kleur en voeg nu een theelepeltje sambal 

oelek toe. Voeg het varkens- of 

kippenvlees toe met de uitjes, zet het vuur 

op een laag pitje en bak het vlees even 

mee. Voeg nu ook de uitgebakken stukjes 

gerookt spek toe. Meng nu de reepjes 

ham en omeletreepjes onder de nasi en 

als alles goed in de rijst is verdeeld, als 

laatste, de in reepjes gesneden prei erbij.1 

A 2 theelepeltjes veetsin poeder 

toevoegen.(Veetsin is een smaak-

versterker), de nasi goreng nog even goed 

omzetten. Doe het gas uit en schep het 

eten op een bordje. In plaats van reepjes 

omelet kunt u desgewenst een eitje 

bakken.   

Op tafel erbij: 

kroepoek 

oedang, 

(gebakken), 

gesneden 

augurkjes, 

gesneden 

komkommers

chijfjes en gesneden tomaatschijfjes. Drink 

er een lekker koud biertje bij of gekoeld 

water met een ijsklontje. Vergeet de 

sambal niet.   WEDDEN DAT HET 

HEERLIJK SMAAKT?    

Tijdmeter uit 1954, cardanisch 

opgehangen 
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Vaardag met Zr. Ms. Evertsen. 
(door Jaap Veldhuis) 

 

Het regent pijpenstelen op donderdagmorgen 14 

november. Om 09:20, iets voor de afgesproken 

verzameltijd waren we met 15 NGID’ers compleet. 

Geen goed moment voor een groepsfoto omdat 

we allemaal zo snel mogelijk een droog plekje in de 

overvolle hangaar van Zr. Ms. Evertsen (EVTN) 

zochten. We waren niet alleen, een kleine 200 

gasten voeren deze dag mee!! 

We werden in rondleiding groepen ingedeeld, alle 

15 NGID’ers in één groep. Na het welkomstwoord 

van de commandant en een veiligheidsbriefing van 

de eerste officier werd ontmeerd en meteen na 

vertrek ving de rondleiding aan. Foto’s maken was 

alleen toegestaan op de open dekken. U kunt hier 

dus helaas geen foto van oude NGID’ers in een 

moderne Commando Centrale (CoCe) verwachten. 

Een imposant schip boordevol techniek.  

Aan onze rondleidster hadden we, met reden 

omkleed, kenbaar gemaakt dat onze speciale 

aandacht uitging naar de Commando Centrale. 

  

Na een demonstratie hoge vaart lopen volgde een 

man overboord oefening. Toevallig waren wij net 

in de CoCe toen “man overboord” werd gepraaid. 

Ik kon het niet laten “Plot markeren” te roepen 

(Pavlov reactie) maar er werd niet op gereageerd, 

er is niet eens een plot(tafel), wel waren in een 

hoekje van de CoCe twee mannen druk bezig 

achter een beeld- en 

computerscherm. Een 

CoCe vol met alleen 

maar radarbeeld- en 

computerschermen. 

Ook werkt men niet meer in het donker. In de hele 

CoCe is geen plottafel te bekennen. Een beamer 

projecteert het door het commando geselecteerde 

beeld op een groot scherm. De drenkeling werd 

gelukkig snel gered. Dus ook zonder plottafel kan 

dat. 

Tijdens de lunch hebben we allemaal van een 

heerlijke Nasi maaltijd kunnen genieten. Ondanks 

de opstekende wind heb ik geen zeezieke NGID’ers 

kunnen vinden, we zijn  dus nog steeds stalen 

mannen (en vrouwen). Kort hierna een 

schietdemonstratie met het Otomelara 76 mm 

kanon van Zr. Ms. Van Speijk (met ons in formatie 

1 op standard distance.) Na ‘stukken vast’ een ‘sail 

pass’ van de van Speijk met de Admiraal 

Benelux(CZM) aan boord. Er werd netjes front 

gemaakt. 

Wat niemand 

lukte, lukte deze 

NGID’ers wel: 

een rust momen-

tje in een van de 

verblijven  met 

een blikje lem of 

flesje bier (op zee!). 

Een ‘fly by’ door een NH-90 helikopter maakte het 

programma voor deze dag compleet. Klokslag 

15:00 uur werd weer afgemeerd in Den Helder. 

Als dank voor deze prachtige vaardag werd aan 

zowel de commandant als aan de eerste officier 

een fles wijn overhandigd. Deze hectische dag 

bood geen fotomoment om de overhandigingen 

vast te leggen. Ik heb tijdens de rondleiding  op de 

brug nog even met de commandant en wat later 

met eerste officier 

gesproken en 

beiden hebben ons 

hartelijk bedankt 

voor deze geste. 

De groep kan terugzien op een zeer geslaagde dag 

die zeker voor herhaling vatbaar is! We zullen bij 

de Marine voorlichtingsdienst kenbaar maken dat 

we erg graag voor toekomstige vaardagen in 

aanmerking komen. U wordt op de hoogte 

gehouden….  foto van internet 
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Gedachten als men ouder wordt 

Met mij is er totaal niets aan de hand, 

Ik ben nog zo fit van lijf en verstand. 

Ja, ik heb wat artrose in m’n heup en in m’n knie 

en als ik buk is het of ik sterretjes zie. 

Dat ik de dokter wat vaker ontmoet is normaal, 

steeds hoor ik van hem hetzelfde verhaal: 

“Uw pols is te snel en uw bloeddruk te hoog, 

Maar u ziet er nog fantastisch uit, zo op het oog”. 

“Ouderdom is Goud”, zegt men, maar ik vraag u of het waar is, 

of dat beeld van goud niet wat dwaas en wat raar is. 

Ik doe nog van alles maar het gaat ook een beetje traag 

en ik heb na het eten ook wat last van m’n maag. 

Toch wil ik niet zeuren want het mag volgens 

de dokter komen op de oudere dag. 

De adem wat korter, de keel vaak zo droog, 

maar ik voel me fantastisch, zo op het oog. 

Met de steunzolen die ik heb gekregen 

loop ik weer buiten langs “s-Heren wegen. 

Kom weer in de winkels op het plein, 

 wat heerlijk om zo gezond te mogen zijn ! 

M’n geheugen is echter niet zo goed meer, net als mijn ogen 

en de rug is volgens mij ook ietsjes meer gebogen. 

“Aanvaard het rustig”, zegt de psycholoog, 

 “U bent nog fantastisch goed, zo op het oog”. 

Het leven is mooi, maar het gaat zo snel voorbij, 

als ik kijk naar de foto’s van vroeger van mij, 

waar ik op sta in m’n jekker met koperen knopen 

en op die in m’n zondags tenue in de tropen. 

Ik ging met de maten stappen, overal heen 

en we kenden geen moeheid naar het scheen. 

“Houdt uw gemak maar “, zegt nu de cardioloog, 

“U bent nog fantastisch goed, zo op het oog. 

Dan dwalen mijn gedachten weer naar de jaren van toen. 

We gingen naar zee om ons werk daar te doen. 

“Ons” schip moest het beste van de Koninklijke Marine zijn 

en geen enkele wacht of storm kreeg ons daar toen klein. 

Een schilderij van dat schip hangt bij mij aan de wand, 

al jaren gesloopt heb ik met haar nog een band. 

De zee op die plaat is natuurlijk wel erg droog 

maar ze vaart fantastisch op, zo op het oog. 

Ik denk nog vaak aan u die toen samen met mij voer, 

achter de beeldkast, aan het plot, aan het roer. 

Aan u die met mij woonde en sliep in het verblijf, 

allen worden we wat ouder en wat stijf. 

Ik weet niet wat de toekomst ons brengen mag,  
Ik weet niet wat de toekomst ons brengen mag, 

maar probeer er van te genieten, elke dag, 

en zeg in de spiegel, net als ik in dit betoog: 

“IK ZIE ER NOG FANTASTISCH UIT, 

ZO OP HET OOG !!!!! 
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Met dank aan Richard 

Bakelaar, die materiaal 

waaronder verschillende 

intercoms heeft geschon-

ken aan het historisch 

archief van de Stichting 

NGID. Richard dank 

hiervoor en ik hoop dat 

deze geste navolging vindt 

bij andere leden. 


