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Van het bestuur:
Ondanks dat de dagen weer korter worden zit het bestuur niet stil. Het bestuur is druk bezig
geweest met de MARVO-vaartocht op 11 november voor 10 leden van onze stichting. Ik
hoorde dat het weer een gezellige en interessante dag was aan boord van Zr. Ms. Evertsen.
Buiten het feit dat de weergoden de deelnemers goed gezind waren, bleek ook tegelijkertijd
er een klas HDO-ers aan boord te bevinden om zich af te kwalificeren. Hierdoor kon men
ruimschoots kennismaken met de NH-90 helikopter. Ook nu weer verbaasden de
deelnemers zich over de technische/elektronische hoogstandjes van de aan boord van dit
schip aanwezige apparatuur. Ook de slaap/leef accommodaties waren wel wat veranderd
t.o.v. de schepen van vroeger. De deelnemers aan de vaartocht hebben tevens als eerste
kennis kunnen maken met ons aspirant bestuurslid, Piet Duivestein. Piet zal eind december
aangeven of hij in verband met zijn werk nog tijd kan vinden voor de vacante functie als
vicevoorzitter. Wij, als bestuur, hopen dat hij de tijd kan vinden en zien in hem een aanwinst
voor ons bestuur.
De voorbereidingen voor de reünie op 30 april 2015 beginnen steeds vastere vormen aan te
nemen. De Witte Raaf op het Nieuwe Haven terrein is besproken en het bestuur is er van
overtuigd dat het weer een gezellige reünie zal worden. Vergeet niet om u in te schrijven!
Buiten de reünie dag op 30 april hopen we ook dat er tussendoor nog een MARVO-vaardag
georganiseerd zal worden maar dat zullen we u t.z.t. eventueel bekend stellen. Onze
contacten met bur. MARVO zijn namelijk zeer goed te noemen en we hopen daarom dat we
weer een aantal plaatsen krijgen toegewezen.
Medio september kregen wij het droevige nieuws te horen dat ons oudste lid en een van de
NGID-ers van het eerste uur, Leen Philippo, op 90 jarige leeftijd was overleden. Op de eerste
reünie van onze stichting was Leen ook nog aanwezig en wist nog veel anekdotes over
vroeger te vertellen. Bij een bezoek aan hem van een van onze bestuursleden vertelde hij
trots dat hij zijn koffie alleen maar dronk uit de NGID-mok die hij had ontvangen.
We hebben het al vaker aangegeven maar zonder u kan de redactie geen interessante
nieuwsbrief opzetten. Hebt u een leuke anekdote, verhaal, belevenis of wat dan ook, laat
het ons horen. Misschien is het leuk indien een van de deelnemers aan een themadag of
MARVO-vaardag een stukje schrijft voor de Nieuwsbrief.
Op onze website www.ngid.nl komen steeds meer klassenfoto's te staan met de daarbij
behorende namen. Leuk om je oude dienstmakkers weer terug te zien. Wellicht dat u nog
namen weet, geef ze dan door. Hoe u dat moet doen staat op de website.
Het bestuur van de Stichting NGID wil 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.
Rest mij niets anders dan u en uw naasten fijne feestdagen en een mooi en gezond 2015 toe
te wensen. Veel leesplezier.

Van de Penningmeester
Het einde van het jaar is weer inzicht en de Stichting NGID richt
zijn pijlen alweer op 2015. De voorbereidingen voor de
ontmoeting reünie van 30 april 2015 zijn in volle gang. Wij als
bestuur gaan zuinig om met de financiële middelen die ons ter
beschikking staan en een eventueel batig saldo vloeit terug
naar de leden. Dit zult U in de loop van de maand december
merken. Op de laatste bestuursvergadering is besloten om de
contributie voor 2015 onveranderd op €5,00 te houden. Voor
die leden die de nieuwsbrieven in 2015 per post willen
ontvangen bedraagt de contributie €15,00. Uiteraard zijn donaties weer van harte welkom.
U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer:

NL46 ABNA 054 80 16 267 t.n.v Stg. NGID, 9072 AJ onder vermelding contributie
2015 en uw naam.

De winkel:
Draaginsignes NGID. U kunt een draaginsigne bestellen door € 5,00 (voor
leden) en €6,00 (niet leden)over te maken op bankrekening NL46 ABNA 054
80 16 267 t.n.v Stg. NGID, 9072AJ. Vermeld wel even “draaginsigne NGID en
uw naam” bij uw overschrijving. De verzendkosten (binnen Nederland) zijn in
de prijs inbegrepen. Voor verzending naar het buitenland kunt u via
penningmeester@ngid.nl een prijsopgave krijgen.
Omdat er leden zijn die geen NGID’er zijn geweest maar wel tot het
(voormalig) Commandocentrale personeel beho(o)r(d)en zijn er Operationele
Dienst draaginsignes verkrijgbaar. De voorstelling: stuurwiel, bliksemschicht,
harpoon en kanonsloop vertegenwoordigen alle voormalige operationele
dienstvakken/brevetten en zijn onderdeel van het wapenschild van de
Nederlands Belgische Operationele School (NLBEOPS) De afmeting van dit
draaginsigne is gelijk aan het NGID draaginsigne. U kunt een draaginsigne
bestellen door € 5,00 (voor leden) en €6,00 (niet leden)over te maken op bankrekening NL46 ABNA
054 80 16 267 t.n.v Stg. NGID, 9072AJ. Vermeld wel even “draaginsigne OD en uw naam” bij uw
overschrijving.

Ook transparante stickers zijn nog te koop. U ontvangt 6 stickers door €
3,65 over te maken op bankrekening NL46 ABNA 054 80 16 267 t.n.v

Stg. NGID, 9072AJ onder vermelding van “Stickers en uw naam”.

Nu de winkel toch open is attendeer ik onze nieuwe leden

“De Navigatie GevechtsInformatie Dienst in vogelvlucht”. Auteur is Wim van
graag

op

het

boek

Ieperen. Bij het lezen zult u veel herkenbare verhalen en
afbeeldingen tegen komen. Er zijn nog vijf exemplaren te
koop. U ontvangt het boek per post door € 11,00 over te
maken op bankrekeningnummer NL46 ABNA 054 80 16 267

t.n.v Stg. NGID, 9072AJ Vermeld wel even “boek en uw
naam” bij uw overschrijving.

Ontmoeting Reünie 2015
Op 30 april 2015 hebben we onze reünie in de Witte Raaf
op de nieuwe haven te Den Helder. De dag begint om
11.00 met koffie thee en een broodje. Gedurende de dag
wordt er voor bittergarnituur gezorgd en we sluiten de
dag af met een Indisch buffet. Ook zorgen we voor een
leuke attentie ter herinnering aan deze reünie. De
deelnemers ontvangen voor de reünie het dag
programma en aanvullende informatie over parkeren
toegang nieuwe haven enz. De kosten zijn voor leden en
hun partner €25,- en voor niet leden €30,- U kunt het
bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL46 ABNA

054 80 16 267 t.n.v Stg. NGID, 9072AJ Vermeld wel
even uw postcode en huisnummer en uw naam bij uw overschrijving.

Uit het krantenarchief.

Uit het foto archief:

Sinterklaasfeest onderofficieren NAVGIS in de begin zestiger
jaren: De Vijver, Poortema, Harkes, de Boer en Oerlemans

De Boer, Kesteloo, de Hoop, van Schaik en Oerlemans

Surfend op internet…. Door Jaap Veldhuis (en Joost van Erp).
Soms vermaak ik mij met surfen op allerlei internet sites die een relatie met de Koninklijke Marine
hebben. Zoals u dat zelf mogelijkerwijs ook wel eens doet. Al surfend trof ik een leuk verhaal dat ik u
niet wil onthouden. Ik heb geprobeerd om toestemming van de auteur te krijgen maar tot op heden is
het mij niet gelukt contact met hem te krijgen. Ik kan me niet voorstellen dat Joost van Erp bezwaar
zou hebben tegen plaatsing in onze nieuwsbrief. Kent u Joost, spoor hem dan aan om lid van de
stichting te worden!

Even voorstellen:
Mijn naam is Joost van Erp (Matr/RAPP en later Ziekenpa.) Als 16 jarig jochie in december 1967
opgekomen als MATR3. Matrozenopleiding op het MOKH; NBCD op Erfprins en daar door met RAPPopleiding via NAVGIS.
NAVGIS aan de Kanaalweg in Den Helder was voor ons baroes in de zomer van '68 best wel een feest.
Ik herinner mij de kermis voor de deur, en niet te vergeten het heerlijke uitzicht op het water en de
mensen die er van genoten. Druk lesprogramma en natuurlijk het wachtlopen (3 van de 4) op de
bovenste ring. Beneden liepen mariniers als ik mij goed herinner maar de vlootbalen boven met een
Fal op je schouder. Echt gewapend met (als ik het goed heb) 10 patronen in het magazijn. Per slot
van rekening wist je het nooit met die Russen................

Was er niet een soort klok waar je de wachtroute mee moest bevestigen? Die route liep over
duinpaadjes tussen de radarmasten door. 2 uur op, 4 uur af of
zoiets. Op een heel donkere nacht liep ik daar toen ik werd
opgeschrikt door gekrijs naast me en in mijn ooghoek zag ik een
gedaante........Liet me opzij vallen en bracht de Fal met een
kloppend hart in de aanslag.......En daar vloog iets...... een
zeemeeuw was door mij verstoord in de slaap! Gelukkig
verstrekte de baas genoeg pendekjes. Net 17 jaar en dan met
zo'n wapen. Brrrrrrrrrrrrrr.
Onze bak o.l.v. KPL (Sjeng) Snoek behaalde de hoogste score
met het examen en de beloning was een rondvlucht over Den
Helder vanuit MVK de Kooy met een 2-persoons lesvliegtuig.
Machtig mooi! Van de vlieger (ook een Brabander) mocht ik de
communicatie onderhouden met de toren.
En toen naar de echte Marine! Op maandagmorgen per eerste gelegenheid melden in Den Helder.
Geplaatst op Hr. Ms. Limburg. De plunjezakken werden door de baas nagezonden. Tijdens het
inrouleren kreeg ik te horen dat de Limburg 's middags ging uitvaren voor een week of 5! Bij
uitzondering kreeg ik toestemming om even de kade op te gaan om mijn ouders te bellen; die wisten
niet beter dan dat ik dat weekend wel weer thuis zou komen. En dus vertrok ik voor het eerst de zee
op.........ZONDER PLUNJE. Alleen met het nette tenue en het schone wasgoed (met dank aan Moeder)
van de vorige week. Maar als de baas zegt nazenden dan doen ze dat ook; in Plymouth lagen na het
weekend 2 plunjezakken klaar. Mijn werk bestond uit het draaien van de zeewacht in de
commandocentrale als RAPP-er (radio-radar-afstandpeiler-plotter) en op de overige uren als paai
toilet onderofficieren. Toch een hele eer! Zo'n toiletgroep schoonmaken, schoon houden, tjetten,

aanvullen met rollen etc. Wat mij het meest opviel als jong pikkie? WAT EEN VIEZERIKKEN! Want op
ieder toilet vond ik wel lege drankflessen! Wie gaat er zitten drinken op een toilet? Dus iedere keer
hup.. die flessen over de muur! Totdat een boze bootsman mij vroeg waar die bottol tjebok was
gebleven????? Mijn Indo-woordenschat was blijven steken bij barang en baru............. tja, ik kreeg
uitleg!
Mijn tampatje was achterin (verblijf 6?) boven de schroefassen. Zoals gebruikelijk werd er ook rond
gehouden om 21.00 uur. Naakt ervoor of gekleed eronder; of zoiets. Op een keer was ik schijnbaar
een beetje te brutaal geweest tegen de "ouwe jongens" want om 20.55 werd ik beetgepakt en met
handen en voeten vastgebonden aan de luchtverversingsleiding naast het mangat.. En ja hoor, na
enige minuten klonk daar "Rond, Rond..................." De officier van de wacht keek mij aan en vroeg
wat ik daar deed. "Uitrusten mijnheer" was mijn antwoord. De O.O. van Pol die meeliep maakte er
een hele heisa van maar gelukkig is het zonder bakkies afgelopen. Hr. Ms. Limburg was ingedeeld bij
Stanavforlant; mooie tripjes gemaakt naar Gibraltar, Toulon, Casablanca, Funchal etc. 1 Incidentje
ben ik nooit vergeten: De BOZ-rol was in de late avond op post om olie te laden vanuit een Engelse
tanker. Ikzelf was ingedeeld als telefonist achterdek tussen de jager en de tanker. Maar wat bleek
later? Een coaster kwam ondanks alle
waarschuwingen op ramkoers. Geen
enkele waarschuwing cq sein hielp!
Dus: Rood en Blauw sluiten en letterlijk
kappen die handel! Ik begon maar vast
het zwemvest op te blazen.... Wat zag
de Limburg eruit; het hele bakboord
onder de smerige olie! Later hoorde ik
dat op de coaster de wachtsman ff in
het kombuis was. Ook wekenlang
oorlogswacht gedraaid (6 op 6 af) maar
het werk aan dek was niet bepaald
mijn ideaal. Toevallig kwam ik in
gesprek met de KPLZVP Bruinen en hij
maakte mij enthousiast voor het vak ziekenpa. Mocht van hem in de ziekenboeg lezen in Coelho
(zakwoordenboek der geneeskunde) en dergelijke. (Kon toen nog niet bevroeden wat voor impact
dat zou hebben op mijn latere leven) Dus verzoekschrift, keuringen en ja hoor, ik mocht naar het
MHO. Ondertussen wel als MATR2 want het takenboek hield ik bij. Werd natuurlijk wel gepest door
het dekvolk want alle ziekenpa's zijn (in hun ogen) van de verkeerde kant terwijl ik voor mijzelf zeker
wist wat bakboord en stuurboord is. Op de laatste dag zei ik tegen een bootsman (een bullebak) dat
hij zich toch maar eens moest laten nakijken! O, ja, wat denk jij dan dat ik heb? Foetor ex ore! zei ik.
(latijn: je stinkt uit je bek) Ik heb het opgeschreven voor hem maar de uitslag niet
afgewacht........................

Joint Maritime course Londonderry
“Oceanex”

Na een vochtig weekend in Londonderry was het tijd voor de laatste uitdaging, de Oceanex. Wij als
commandocentrale hadden zondag na de rijsttafel ons werktenue aangetrokken en begonnen de
voorbereidingen. Het was fijn om te zien dat zoveel RAPP’s waren komen opdagen om het NGID
kader te assisteren, want tenslotte maken vele handen licht werk. We konden zondagavond zeggen
we zijn er gereed voor. Of dat voor het hele schip gold betwijfelde ik. Voor een flink deel van de
bemanning was het een moeilijke maandagmorgen start en conform de dagelijkse orders was het
om 09.30 meerrol op post. Om 09.00 arriveerde het Engelse begeleidingsteam en ging regelrecht
naar de longroom voor de briefing. Groot was onze verbazing dat even later gevechtswacht op post
geblazen werd. Moest een grapje zijn, maar niets was minder waar, met helm, gasmasker en anti
flash gear op post binnenliggend in de haven. De Engelsen liepen rond om ons tenue te controleren
en we hoorden regelmatig broek in de sokken. Frappant om te zien hoeveel kleuren sokken er waren
terwijl de standaard uitrusting toch duidelijk zwarte sokken aangeeft. De commandant kreeg
opdracht om via een Swept Channel de haven te verlaten. Nu had de rollenofficier zijn uiterste best
gedaan maar meerrol tijdens gevechtswacht was toch te veel van het goede. De brug praaide
meerrol op post maar er kwam niemand. De OVA had de oplossing en praaide diegene die ingedeeld
zijn bij meerrol verlaten hun gevechtswacht positie, de rest blijft op post. Probleem opgelost dacht
het commando maar de Engelsen schreven en bleven schrijven. Gelukkig hadden we in de
commando centrale het Swept Channel ingetekend en konden we via de OPA het schip naar buiten
praten, maar goed ook want de zeekaart op de brug zag er maagdelijk blank uit. Na het verlaten van
het Swept Channel ging het schip over op oorlogswacht. De eerste officier had alles prima geregeld
oorlogswacht, “Action messing”, en na vastwerken over op zeewacht. De oorlog werd wel gevoerd
door de commandocentrale en OB centrale. De seinstations zouden beperkt bezet blijven en bij
calamiteiten zou er alarm gemaakt worden. Nou daar dacht de Engelse begeleidingsstaf anders over.
Oorlogswacht voor het gehele schip tot einde “Oceanex.” Nu waren de rapen gaar, een jager was qua
personele bezetting niet geschikt om langdurig oorlogswacht te lopen. De koks, baantjesgasten,
hofmeesters, schrijvers, zeuntjes en wassers waren nodig om verzorgende taken uit te voeren en na
een ingelaste vergadering achter gesloten deuren met onze Engelse vrienden, besloot het
commando tot een oorlogswacht Modified. Commandocentrale OB centrale met laadruimtes de
seinstations en de toren1 en 2 zouden bezet blijven en de rest van het schip ging over op zeewacht.

Om het allemaal nog indrukwekkender te
maken werd de baas kapper laadploeg
toren 1 en de baas kleermaker laadploeg
toren 2. De baas Schoenmaker kon niet
gemist worden want die was Tokobaas. Zo
gingen we de oorlog in. De eerste nacht
meldde de OB centrale een sonarcontact
geclassificeerd Possub High 3. Onze
sergeant was extra druk met dipper die
hem was toegewezen om de onderzeeboot
onschadelijk te maken. Er zou een Vectec
worden uitgevoerd maar daar was de OBO
het duidelijk niet mee eens. Raket
Dieptebommen zouden er gebruikt
worden. Zo gebeurde het dat de dipper
met een Vectac bezig was en het schip
inkwam voor een RDB attack. Ho daar
moest ingegrepen worden, maar de
commandant was op de brug en wie nam de beslissing? Het was de Engelse staf die uiteindelijk
ingreep en het beste wapen voorrang gaf dus een Vectac. Ik maakte deze hele soap mee als ASW
teller en kon eindelijk de andere schepen inlichten wat er ging gebeuren. De commandant werd in de
commandocentrale geroepen en kreeg van de Engelsen te horen dat hij de beslissingen moest
nemen en waarom er geen alarm gegeven was. Zijn antwoord zal me altijd bijblijven. Alarm, het is
toch nacht. Gedurende de rest van de nacht bleef het rustig. We patrouilleerden onze sector en we
begonnen honger te krijgen. Waar bleef onze oorlogswacht snack en de koffie. Nee dus, het gehele
schip was in diepe rust en de beschikbare zeewacht rantsoenen waren al geruime tijd op. De Engelse
staf pikte dit niet en de EO werd uit zijn kooi gehaald want een Engelsman zonder zijn “cup of tea”
dat kon niet. De EO loste dit probleem drastisch op en ging zelf koffie en thee zetten in de gamellen
officieren. Maar voor de rest van de week was het probleem opgelost er kwam een hofmeester van
de wacht om ons van ons natje en droogje te voorzien. De volgende middag onze LAAW coördinator
vliegtuigen inkomend van 135 afstand 85 mijl. Geen IFF response en de vliegtuigen werden
geclassificeerd als Bogey. Alarm werd gegeven en het gehele schip was in rep en roer. De ARTO zat
te wippen op zijn zadel bij de beeldkast 506 en brulde allerlei orders in elke microfoon die hij kon
vinden. Onze korporaal aan de BK 202 had alle vijandelijke informatie beschikbaar en wou dat graag
delen met de ARTO. Maar hij werd achter zijn beeldkast vandaan gelopen door een enthousiaste
menigte die op de beeldkast 506 wilden kijken, of ze er nou iets mee te maken hadden of niet zien
moesten ze het. Waar waren die Bogeys nu. Onze korporaal intussen overeind gekrabbeld liet de
ARTO zien waar ze op radar te zien waren. Ook kon hij melden dat het Air Raid Warning Red was en
Waepons Free. Deze boodschap kwam bij de ARTO totaal niet over er werd gebruld naar de
seinstations, torens, vuurverdeeldek en met zo’n volume dat het gehele schip hem kon horen.
Bogeys op 15 mijl en inkomend melde onze korporaal nog maar eens, maar wie was daar in
geïnteresseerd? Niemand. Commandant verzoek toestemming om vuur te openen. Bogeys nu op 25
mijl en opening meldde onze korporaal, vuur riep de ARTO, verrek waar zijn ze nu, uitvliegend op 45
mijl melde onze korporaal, waarom riep de ARTO, Air Raid Warning Yellow, Weapons Tight” melde
onze korporaal. Einde alarm en over tot de orde van de dag. Ook deze actie zou grondig geëvalueerd
worden en de nodige aanpassingen in de procedures tot gevolg hebben. Na een rustige dag melde de
EOV hut Racket 275 Class Bravo vermoedelijk vijandelijke vuurleidingradar. Andere schepen melden
de racket ook en al snel stond het waarschijnlijkheid gebied op het plot. We werden aangewezen als

Surface Action Group (SAC) en met hoge snelheid gingen we op de vijand af. Het begon op te vallen
dat het team aan elkaar begon te wennen en op elkaar ingespeeld raakte. De aanval verliep redelijk
goed en de noise level in de commandocentrale kwam eindelijk op een redelijk niveau. Als
verrassing werd deze actie door onze Engelse vrienden afgesloten met enkele gesimuleerde inslagen
in het achterschip. Paniek in het achterschip en rust in de commandocentrale. Na de NBCD oefening
keerden we terug naar Londonderry om de Engelse staf af te zetten. De commandocentrale maakte
zich gereed voor mistnavigatie, de sergeant OBD gaf opdracht de OB centrale aan te vegen en deed
het gordijn dicht en de artilleristen gingen “debriefen” in het seinstation. Over tot de orde van de
dag. De debriefing van de Engelse staf was niet voor onze oren bestemd. Maar uit betrouwbare bron
hoorden we enkele knelpunten. De scheepsorganisatie was niet in staat om langdurig met een “Multi
Threat environment om te gaan. De logistiek en accommodatie waren niet aangepast aan een
oorlogswacht situatie en “last but not least” de inzet van het personeel was goed en de rijsttafel
was out standing volgens de Engelsen. Zo, Engelsen afzetten, een weekend Dublin en dan terug naar
Den Helder. Groet Piet Plottegel

'Operationele school basis gevechtskracht marine'
Door Arie Booij - 21-10-2014, 15:53 (Update 21-10-2014, 15:53) Noordhollands dagblad

De operationele school van de marine beschikt nu over een trainerpark met simulators die geheel
toegesneden zijn op de eisen van de scheepstypen van vloot. Het combat managementsysteem is
tevens geschikt voor de opleiding en het opwerken van bemanningsleden op de vier
patrouilleschepen. Commandeur Huub Hulsker opende gistermiddag trainingscentrum ’Theo den
Hartog’, dat vernoemd is naar één van de ontwerpers van de simulators. Op de apparatuur worden
de matrozen, onderofficieren en officieren getraind die aan boord van schepen in de
commandocentrale werkzaam zijn. Volgens Hulsker is het een schoolvoorbeeld van een geslaagd ictproject bij Defensie: ,,Er is veel kritiek op automatisering en computersystemen bij de krijgsmacht,
maar deze trainers vormen daar gelukkig een uitzondering op’’, vertelde Hulsker. Hij voegde er aan
toe: ,,De gevechtskracht van de marine start in dit gebouw. Een ieder die operationeel wordt ingezet
op schepen, leert hier de theorie en praktijk.’’ Jacob Teertstra, commandant van de school, schetste
de lange weg die afgelegd is tot de opening van de nieuwe faciliteit: ,,In de jaren negentig hadden we
zo’n 74 plaatsen om te oefenen met simulators, maar door het uit dienst nemen van fregatten raakte
die apparatuur in onbruik. In 2000 waren zodoende nog maar 24 plaatsen beschikbaar. Dat hebben
we opgevijzeld door nieuwe simulators te bouwen. Momenteel beschikken we weer over 62
trainingsplaatsen op deze plek.’’ De overste zwaaide lof toe aan mensen die de apparatuur
ontworpen en gebouwd hebben: ,,Sommigen zijn al uit dienst omdat projecten bij Defensie lange tijd
in beslag nemen. Het is bijzonder dat alle techniek in eigen beheer ontworpen is. Dat gebeurde door
het voormalige Cams Force Vision en diens opvolger die voor de krijgsmacht werkt.’

Dit gedicht uit vervlogen tijden ingezonden door Marijke Volbeda.
Den Helder, 5 december 1961
Op de NAVGIS in Den Helder, daar in één of andere kelder, vinden wij een korporaal.
Hij is wel een beetje kaal, maar daar moet je niet op vitten. Hoe hij heet?: “Jan
Tammerijn”, een leuke kerel hij mag er zijn, maar soms heeft hij ‘m wel eens zitten, want
hij houd wel van een pot, is er zogezegd op verzot en dan zegt hij de volgende morgen:
“Vanavond zal ik er maar eens voor zorgen, dat ik vroeg naar mijn “baëdje” ga(at)”, maar
dan is het natuurlijk al te laat. Ook is hij soms een beetje moe, Dan weer moet hij naar zijn
“commandantje” toe. Echt waar het is een leuke vent, maar om vrouwen geeft hij geen
cent, hij zal zich niet vangen laten, dat beweerd hij, maar houdt hem in de gaten.
Op zekere dag, een paar maanden geleden, ben ik toch geschrokken, och heden.
Wat zag mijn oog daar, och wat een gebaar: Jantje gebruikte het commandement om zich
te verkleden. De Sint vond het een groot schandaal en werd van ergernis bijna kaal. Doe
zulksoort dingen toch niet daar, het staat zo gek in het openbaar.
Maar soms heeft de korp een plaat voor zijn kop, ik zou je raden: let daar maar niet op.
Het gaat wel over met de tijd, op een gegeven moment raakt hij het wel kwijt en dan zingt
hij een vrolijk lied, dan vervallen alle nare dingen in het niet, als hij kweelt van: “Oh,
blackbird so blue”, is alles vergeten and we all are singing too.
Op het werk is hij echter een kei. ’s Morgens staan we eerst allemaal op een rij: Gerard,
Hans, Brammetje, Corry, Gina en Marijke. En dan begint hij: “We zullen eens kijken” wat
de dag van vandaag ons weer geeft”. Geeft hij orders en dan zeggen we allemaal heel
beleefd: “Goed korporaal, ja korp, dat komt in orde”, en laten het natuurlijk niet alleen bij
woorden, maar voegen de daden er aan toe en mogen dan vrijdags naar ons moe.
Jan Tammerijn woont in Den Haag, een fijne stad zegt hij en hij komt er graag; hij woont
daar aan de Hertenrade en niet in het hertenkamp, zoals één van ons dacht.
Oh, ik had het eigenlijk niet verwacht? De beste jongen stond bijna op parade.
Maar gelukkig was het niet zo gemeend; het was meer de schrik aan ons verleend.
Op zijn rantsoentje zware shag is ons korpje stapelgek en dat zouden wij hem niet
misgunnen, trouwens, dat zouden wij niet kunnen, daarvoor mogen we hem te graag en
beschouwen hem helemaal niet als een plaag. Als hij ons volgend jaar verlaat voor een
opleiding, (hij wordt sergeant, vind je dat geen leuke tijding?) zullen we hem wellicht nooit
meer zien, nou, dan wordt het een gegrien van jawelste, let maar een op. Maar voor hem
is het bereisd, al weer wat dichter bij de top. Korporaal, wij allen wensen U het beste en
komt U daarna weer eens in de buurt van het Westen, kom dan nog een kijken op de
Navigatie-Gevechtsinformatieschool in Nieuwe Diep: daar hadden wij immers vaak heel
veel jool. Tot slot van dit ellenlange lied is het de Sint, die U dit pakketje aanbiedt, Hij
hoopt, dat dit een beetje in de pul valt er is hopelijk niemand, die dit feest hier vergalt. Ik
hoop dat u het niet erg vindt, maar wij gaan weer verder.
Groeten van zwarte piet en sint

Eten bij de Koninklijke Marine

In de jaren vijftig van de vorige eeuw, toen er nog weinig ontspanningsmogelijkheden waren aan
boord van schepen of instellingen van de Koninklijke Marine, was de warme hap een hoogtepunt in
het sobere marine leven. Naar het eten werd met verlangen uitgekeken. De maaltijd was niet
gevarieerd en hij was eenvoudig van samenstelling. De rantsoenen die verstrekt werden waren
onvoldoende om de maag van een Hollandse jongen te vullen. Het systeem van tafelgelden was
nodig om de maaltijden te verfraaien en aan te vullen. Ondanks het toch nog krappe budget werden
door botteliers (aankoop), koks(bereiding) en hofmeesters (serveren) hoogstandjes verricht om tot
een smakelijke maaltijd te komen.

Maandag, dag van de snert
De vroege vogels die op maandagochtend de haven of marine kazerne betraden, werden getrakteerd
op de lucht van snert. Men was gelijk klaar wakker. Het was
maandag, de dag van de snert met nasi - bami of witte rijst
met goulash. Maar de hoofdzaak was snert. Een traditie bij de
Koninklijke Marine. De samenstelling was vrij eenvoudig: men
trok bouillon van een varkenskop of hamschijven, zwoerd,
erwten, prei en andere groenten. De dan verkregen soep werd
rijkelijk voorzien van dobbelsteentjes spek en werd snert met
drijfijs genoemd. In een later stadium werd er 's maandags
ook de bekende bruine bonensoep geserveerd. Als er snert op
het menu stond dan werd er bij het avondeten theewater
oftewel doorgeslagen snert geserveerd. Dit theewater bestond uit het restant snert van het
middagmaal, dat was fijngewreven door een zeef en bij de broodmaaltijd werd opgediend.

Woensdag, feest
De woensdag was, voor bijna allemaal, een feestdag bij de
Marine, de dag van de rijsttafel. De doordringende geur van
trassi, gebakken kroepoek, ragout, sajoer lodeh en diverse
sambals hing op en in het schip of de instelling. Vergaderingen of
afspraken werden verzet, speciaal voor de rijsttafel.
Oudgedienden of wervianen (arbeiders van de Rijkswerf)
kwamen regelmatig bij de schepen een hapje mee-eten. Ook
stonden ze vaak bij het kombuis voor een potje sambal, deze
werden namelijk wekelijks vers gemaakt. Deze nasi of rijsttafel
was ook traditie bij ouderdagen of grote bijeenkomsten.

Donderdag, Hollandse rijsttafel
De donderdag was ingeruimd voor de Hollandse of Zeeuwse
rijsttafel. Dat was voor de
botteliers, koks en hofmeesters naast de woensdag - de topdag.
Zij hadden dan de mogelijkheid
om hun vakkennis ten toon te
spreiden. De Hollandse of Zeeuwse rijsttafel was een uitgebreide
maaltijd bestaande uit rijst, schijven gebakken aardappels, bruine
bonen of kapucijners, sla, tomaat, augurken, komkommers, speklap
en spekvet met kaantjes. Wat vooral niet vergeten mocht worden,
waren de gebakken en rauwe uitjes. Daarnaast natuurlijk sambal en
piccalilly.

Wat ook veel voorkwam was de zuurkool met leiding (worst) of stamppot boerenkool met leuning of
een gehaktbal (uit blik). Verder werd er ook veel provinciaal op tafel gezet. Dat bestond uit stevige
ragout met veel vlees - wortelen - en doperwten met een stukje klapstuk

Vrijdag, vis
In de jaren vijftig en zestig was in het menu, de vrijdag gereserveerd voor de Rooms Katholieke
bemanningsleden. Die mochten toen op vrijdag geen vlees eten, dus was het vis! Gekookte of
gebakken aardappelen met wortelen en doperwten (punten en strepen).

Theewater
De avondmaaltijd (theewater) was in de vroegere jaren karig en bestond uit brood, smeerkaas, jam,
muisjes gekleurd (technicolor), sardines en hagelslag gewoon. Vaak werd er een schijf gebakken
bloedworst met een schijf appel er op als aanvulling geserveerd. Ook kwam er af en toe gebakken
marinier op tafel. Dat was een gerecht dat bestond uit gebakken cornedbeef, uien en sambal. Vaak
bestond het echter uit blokjes gesneden boterhamworst (Leusderheiworst). Binnen het korps
mariniers was men uiteraard niet zo gecharmeerd van deze benaming, maar zo gaat dat bij de vloot.

Duitse aardappel
De Duitse aardappel was een delicatesse en een favoriete hap bij de meeste kazernes en schepen. De
samenstelling van de Duitse aardappel bestond uit gebakken aardappelen, spek, ham en uien. Het
werd veel gegeten ook bij nachtelijke operaties, dit gerecht werd afgewisseld met rijst en
kippenlevertjes.

Avond/nachtrantsoenen
In de jaren vijftig had het wachtvolk ‘s avonds en ‘s nachts weinig te eten. Er waren wel rantsoenen
maar die bestonden veelal uit brood met weinig tot geen beleg. Het brood werd dan ook meestal
geroosterd en bestrooid met suiker, dan was het in ieder geval te eten.

Serviesgoed
Het serviesgoed aan boord van schepen en kazernes was herkennen aan zijn kleur. De commandant
een wit bord met een groene rand, de officieren wit met paarse rand, de onderofficieren wit met een
blauwe rand en dat van de korporaals en manschappen gewoon wit. Later kregen de korporaals en
manschappen van die Amerikaanse ijzeren plates die hadden verschillende vakken, je had ronde en
vierkante.

Proefbord
Ook een traditie was het proefbordje. Dit was een begrip
voor iedere marineman. Het bestond uit het
voorproeven van de maaltijd door de Commandant, de
Eerste Officier en de Arts. Deze ceremonie werd verzorgd
door de Chef-kok.

Naschrift
Uiteraard zit er een groot verschil in hoe mensen hun
maaltijd hebben beleefd en zal er ook best een (groot)
verschil hebben gezeten tussen de schepen en
instellingen onderling. Maar ongetwijfeld zal bovenstaand stukje weer iets bij U hebben losgemaakt
en misschien wel een glimlach op Uw gezicht hebben getoverd en daarmee is het doel van dit stukje
bereikt !!

Verslag vaardag aan boord van Zr.Ms.
Evertsen 11 november
Om kwart over negen hebben de eerste uitverkorenen zich verzameld op de steiger waar de Evertsen
ligt afgemeerd, na het gebruikelijke schudden van handen wordt besloten aan boord te gaan van het
indrukwekkende LCF. Op het helidek worden we ontvangen door de mensen van de MARVO die onze
namen controleren op hun uitnodigingenlijsten. We ontmoeten ook de andere mensen van de
Stichting NGID en dan blijkt dat iedereen aanwezig is. Terwijl wij genieten van een kopje lekkere
koffie met een koekje houdt de Eerste Officier zijn welkomstpraatje die gecombineerd wordt met de

veiligheidsbriefing en de uitleg van huishoudelijke regels aan boord van een fregat. Deze briefing is
vooral bedoeld voor NUKUBU’s en andere landrotten, voor ons, de oude stompen is dit natuurlijk
gesneden koek. Het programma van deze dag ziet er goed uit; een flypast van een vliegtuig van de
Kustwacht, heli operaties met de NH90 tussen elf en drie uur en we zullen na het ontmeren en de
procedures nauwe vaarwateren meteen aanvangen met een hoge vaartdemonstratie.
Het is prachtig weer, zonnig met windkracht 3-4 dus de vooruitzichten zijn prima. Om half elf wordt
er gepraaid dat het vertrek enige tijd wordt uitgesteld omdat de benodigde sleepboten eerst de
Amsterdam moeten assisteren en daarna pas beschikbaar zullen zijn voor de Evertsen. Uiteindelijk
wordt de valreep verwijderd en komen wij met behulp van de sleepboten los van de steiger, prompt
verdwijnt de zon en wordt het mistig. De flypast van het kustwachtvliegtuig wordt om deze reden
afgeblazen. Ondertussen hebben we kennis gemaakt met onze rondleiders; een KPLWD en een
matroos LD, zij zijn erg enthousiast en we hebben een gezellige dag samen. Omdat ikzelf destijds
gevaren heb op het eerste LCF ( ZEPROV) als COPS weet ik zelf natuurlijk goed de weg aan boord en
kan ik ook zaken uitleggen aan onze gasten. Op mijn verzoek gaan we snel naar de kajuit, de KLTZ
Oppeneer ontvangt ons gastvrij en is verguld met de flessen wijn voor hem en de EO, na bijna een
uur verlaten we de kajuit en ik ben blij dat ik die flessen niet meer mee hoef te sjouwen. Onze

rondleiders doen hun best om ons het hele schip te laten zien maar voor ons NGID ers zijn de
hoogtepunten toch wel de COCE , de stafruimte en de brug. Het hart van Tom Noordeman gaat open
als hij de aircontroller tegen de pilot van de heli hoort praten via de speaker tijden het uitvoeren van
een SCA. Omdat de HDO en VDO’s vandaag worden gekwalificeerd is het tussen 11 en 3 voor de
gasten aan boord mogelijk om de operaties met de NH90 van dichtbij te volgen, dit is natuurlijk een
buitenkansje. Om half een worden we verwacht in het Cafetaria waar een uitgebreide blauwe hap
wordt aangeboden, nasi goreng, sambalboontjes, sateh en nog enkele groente- en vleesgerechten en
natuurlijk als nagerecht is daar de onvermijdelijke banaan. Het smaakt allemaal heerlijk en tijdens de
lunch worden verhalen uit de oude doos verteld en aspecten van de huidige marine vergeleken met
die van tempo doeloe. Tijdens ons bezoek aan de brug trekt de ECDIS ( electronische zeekaart) de

bijzondere aandacht van Henk Harlaar en hij vindt het een interessant systeem. De grote stafruimte
met identieke beeldkasten als in de COCE en de aparte briefingruimte vallen zeer goed in de smaak
bij de groep. Ja, inderdaad, heel wat anders dan
op de jagers hoor ik mompelen door diverse
oudgedienden. In de COCE wordt door het op post
staande personeel uitgebreid uitleg gegeven aan
onze mensen en dit wordt natuurlijk erg op prijs
gesteld. Time flies when you’re having fun en voor
we het weten is het alweer PRONAVA en kunnen
we de TC niet meer bezoeken omdat dat daar
tijdens manoeuvreeroefeningen oplopers niet
worden toegestaan. Even na vieren komen we de haven van Den Helder weer binnen waarna we om
half vijf van elkaar afscheid nemen en het schip verlaten. De gehele dag heeft Ben van der Linden
met zijn geavanceerde high tech. camera foto’s gemaakt zodat een en ander voor het nageslacht kan
worden bewaard. Het was een gezellige dag met prima omstandigheden, een gezellige groep, een
prachtig schip en natuurlijk een gastvrije bemanning. Piet Duivestein

