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Van het bestuur:
Ondanks de zomervakantie heeft de redactie toch weer kans gezien een interessante en
boeiende Nieuwsbrief voor u samen te stellen. Het is alweer de derde van dit jaar. Ditmaal
was er echter aanmerkelijk minder ingezonden kopij en dat is natuurlijk jammer. Zoals ik in
de vorige Nieuwsbrief al schreef: deze Nieuwsbrief is van en voor u en kan niet alleen door
het bestuur worden gevuld maar wij verwachten ook van onze leden inbreng.
Op 3 september heeft er een belangrijke
verandering plaatsgevonden in ons bestuur.
Onze voorzitter Willem Pijnenburg heeft de
voorzittershamer,
na
vier
jaar,
overgedragen aan Piet Duivestein. Na de
gebruikelijke toespraakjes werd Willem
Pijnenburg tot zijn grote verrassing Lid van
Verdienste van onze stichting NGID. Hij
was hier zichtbaar door ontroerd (zie foto).
Buiten Willem Pijnenburg verliet ook Olaf
Epke het bestuur. Vanaf de oprichting van
de stichting was Olaf al bestuurslid. Olaf
was enkele maanden al teruggetreden uit
het bestuur maar bleef als adviseur achter
de schermen actief. Vanwege fysieke problemen en een verminderde mobiliteit heeft hij zelf
besloten ook het adviseurschap neer te leggen. Ook hij werd hartelijk bedankt voor al zijn
goede diensten voor de stichting. Natuurlijk kreeg Olaf ook een presentje als afscheid: iets
tegen de dorst. Willem en Olaf namens alle belanghebbenden en het bestuur: ontzettend
bedankt voor alles wat jullie hebben gedaan. BZ!
Afgelopen zomer heeft de stichting een enquête onder haar leden gehouden met de vraag
wat volgens hen de beste locatie is voor het houden van de eerstvolgende reünie (2017).

Deze enquete is mede uitgevoerd omdat er stemmen waren dat een groot gedeelte van onze
leden vond dat er voor een keer een locatie buiten Den Helder gekozen moest worden. De
helft (ongeveer 145 personen) van al onze leden hebben op deze vraag gereageerd. Het
bestuur had drie locaties aangegeven: Amsterdam, Hilversum en Den Helder.
De uitslag van de enquête was als volgt:
1. Den Helder met 68 voorkeurstemmen als eerste keus (goede bereikbaarheid, variëteit,
locatie goed, grootste gedeelte van diensttijd hier doorgebracht).
2. Hilversum met 44 voorkeurstemmen als eerste keus (veel veranderd, onduidelijkheid of
het volgend jaar nog open is, slecht bereikbaar vanaf station).
3. Amsterdam met 27 voorkeurstemmen als eerste keus (onduidelijkheid over bestaan, niet
meer KM).

Velen hebben daarbij ook nog verbeterpunten, complimenten , opmerkingen, etc.
aangegeven. Al deze punten zullen worden meegenomen en op haar merites bekeken
worden. Wie de complete uitslag van de enquête wil inzien kan contact opnemen met de
secretaris (Aad Hortensius) via de e-mail. Op de website staat zijn e-mailadres.
Helaas hoorden we eind augustus dat de deelname aan een MARVO-vaartocht dit jaar geen
doorgang zal vinden. Er waren 600 aanmeldingen en slechts plek voor 40 personen.
Volgend jaar maar weer beter!
De afgelopen periode hebben we veel aanmeldingen voor onze stichting ontvangen van met
name uit de dienstgroep OBD. Ontzettend leuk en een voorbeeld van integratie. Wellicht dat
er OBD-ers zijn die een leuk stukje kunnen schrijven over hun periode bij de KM voor de
Nieuwsbrief.
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. 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. Veel leesplezier met de Nieuwsbrief.

AMS ms Bernisse
Jan Vilijn, lid van onze Stichting
attendeerde ons op het bestaan van de
Stichting tot behoud van de AMS ms
Bernisse. De Bernisse is een houten
kustmijnenveger
klasse
AMS
60
(Adjudant class motor Mine Sweeper.),
type MSC (Mine Sweeper Coastal) en is
gebouwd op Boelwerf naar analogie van
in de VS gebouwde zusterschepen. In
Nederland werden zij bekend als de
Beemsterklasse. Het schip was dit jaar te
bezichtigen tijdens de marine dagen. De
thuishaven van het schip is Hellevoetsluis en er is een mogelijkheid om vaartochten met de
Bernisse te maken. Hoe denken onze leden over het
idee om een vaartocht te organiseren. We denken aan
het voorjaar 2016. Het globale plan is een vaartocht
van 6 uur vanuit Hellevoetsluis. Tussen de middag is
de toko open en nuttigen we een nasi hap. Het
maximale aantal deelnemers is 35. Bij maximale
deelname zijn de kosten ongeveer €35,- per persoon.
Geïnteresseerden
kunnen
mailen
naar
redactie@ngid.nl Bij voldoende belangstelling zullen
we als bestuur van de Stichting NGID tot organisatie
van zo’n vaardag overgaan.
Voor meer informatie www.msbernisse.nl

De winkel:

U kunt de artikelen bestellen door het totaal bedrag over te maken op
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via penningmeester@ngid.nl een prijsopgave krijgen. Getoonde prijzen zijn ledenprijzen, niet
leden betalen €1,00 per artikel extra. Zie ook www.ngid.nl

Er is een tijd van komen………
……………En een tijd van gaan.
Na een periode van 5 jaar , waarvan met
ingang van 5 Oktober 2011 als officiële
functie , heb ik besloten om mij terug te
trekken als voorzitter van de Stichting NGID
. De motivatie die hieraan ten grondslag ligt :
Onze Stichting draait goed. Het ledental is
sinds de eerste reünie in 2011 gegroeid en
heeft thans 301 leden. Dit is mede te
danken door dat we ons , door gebleken
belangstelling van andere dienstgroepen
met binding tot Commando Centrale werk
hebben opengesteld. Maar ook doordat wij
een actief beleid hebben. Reünie eens per
2 jaar, themadagen en vaardagen daar waar mogelijk. Succes hangt dan af van de inzet van
de diverse bestuursleden die of nog actief in dienst zijn of die recentelijk de dienst hebben
verlaten, waardoor we en op de hoogte zijn van de huidige bezoek-procedures en verse
contacten hebben binnen de KM. ( ouderwetse ritselwerk????). Gezien het feit dat ik 18 jaar
geleden de KM heb verlaten, kan ik aan bovenstaande criteria niet voldoen , maar ben ook
van mening dat na 5 jaar er wat nieuw bloed in de organisatie mag komen. Mijn opvolger zal
deze leemte goed kunnen opvullen , waarbij continuïteit en het karakter van de Stichting
gewaarborgd blijft door de overige leden. Een andere (bij-) komende reden is dat mijn
jongste dochter met kleinkind voor 3 jaar naar
Aruba verhuizen , zodat wij ( opa en oma) veel weg
zullen zijn en ik dus minder beschikbaar zal zijn
voor de Stichting. Zonder anderen tekort te willen
doen spreek ik mijn dank en waardering uit voor de
inzet van: Wim van Ieperen. Het vele denkwerk ,
sturing ,en napluizen van internet
naar
onderwerpen die mogelijk van toepassing kunnen
zijn voor de Stichting en last but not least zijn inzet
als redactie in al zijn facetten. Jaap Veldhuis,
ondanks privé omstandigheden, zijn niet aflatende
inzet op gebied van ICT ( administratie en website )
, maar ook zijn vele bruikbare contacten binnen de
KM. Herma v Ieperen, voor het steeds weer
belangeloos beschikbaar stellen van de vergaderfaciliteit en de daarmee samenhangende “catering“,
maar ook voor het belangeloos meedoen bij de
organisatie en uitvoering van een reünie. Rest mij
nog om te vermelden dat ik uiteraard lid blijf van de
Stichting, ik vertrouwen heb in de nieuwe Voorzitter en overige bestuursleden en dank
iedereen voor getoonde belangstelling en gedane inzet en wens U allen nog vele gezonde
jaren.
De scheidende voorzitter……… Wim Pijnenburg

REUZENBABY AAN BOORD
Laatst stond ik met mijn auto voor een verkeerslicht te wachten toen ik op de auto voor mij
een sticker waarnam met de tekst; kijk uit, baby aan boord! De eigenaar van deze auto
beoogde waarschijnlijk met deze sticker de kans op een aanrijding te verkleinen maar het
werkt natuurlijk averechts want je moet zo ongeveer bumperkleven om de tekst te kunnen
lezen.
Ik moest terugdenken aan een jaar 12 geleden toen ik op het nieuwste fregat van de marine
was geplaatst, Hr. Ms.
De Zeven
Provinciën en wij iemand aan boord
hadden die bekend stond als “de
reuzenbaby”, dit was een vriendelijke reus
van een jaar of 25 met een babyface,
vandaar zijn bijnaam. Wij vertrokken toen
in december om bij Madeira voor de
allereerste
maal
ons
gloednieuwe
wapensysteem te testen en missiles af te
vuren op drones. Dit betrof de zogeheten
“First of Class Firing” van een LCF waarbij
Envolved Seasparrows
en Standard
Missille 2 missiles zouden worden getest.
Samen met o.a. een Duits fregat voeren we naar ons lanceergebied en kwamen in
stormachtig weer terecht in de Golf van Biskaje. Om een uur of 10 ’s avonds werd een
kermende reuzenbaby door enkele collega’s afgeleverd bij de ziekenboeg omdat hij tegen
het dek gegaan was met verschrikkelijke buikkrampen. De ziekenpa besloot de reuzenbaby
ter observatie in de ziekenboeg op te nemen maar kon niet zoveel doen want er was deze
reis geen arts aan boord. Aan boord van het Duitse schip was wel een arts maar het was
moeilijk om deze naar ons schip te halen
omdat er geen heli mee was en de golven
metershoog waren. Na overleg tussen de
2 commandanten werd besloten om de
Duitse arts met een RHIB ( een klein
bootje) over te zetten. Dit was beslist niet
zonder gevaar maar na een hachelijke
overtocht stond de druipnatte moedige
arts toch bij ons aan boord. Hij haastte
zich naar de ziekenboeg waar hij een
jammerende reuzenbaby aantrof die lag te
kronkelen in zijn bed. De arts hield
rekening met een blindendarmontsteking
en adviseerde de commandant de patiënt
zo snel mogelijk naar de wal te krijgen en
onze commandant stemde daarmee in.
Dat was niet zo makkelijk want de
dichtstbijzijnde kust was honderden mijlen
verwijderd zodat we tegen de woeste zee inbeukend op weg gingen naar een Spaans
haventje ( ik dacht Vigo). Toen we enkele dagen later bij die haven aankwamen bleken we
geen zeekaart van dit gebied te hebben zodat we deze van een vissersbootje moesten
kopen.

Gewapend met die kaart liepen we gehinderd door de storm en de hoge golven het
betreffende haventje binnen waar we door de elementen met een enorme klap tegen de
kademuur werden gesmeten, forse schade aan de steiger en een fikse deuk in ons nieuwe
schip was het gevolg. Maakt allemaal niet uit, als we maar onze reuzenbaby veilig af kunnen
leveren! Een ambulance stond al gereed om hem in te laden en af te voeren naar het
ziekenhuis.
Omdat wij meteen weer zouden vertrekken naar ons operatiegebied en pas enkele weken
later Lissabon zouden aandoen werd besloten dat de reuzenbaby een begeleider mee zou
krijgen. De keuze viel op mijn maatje ( en chef) Rens, hij ging snel zijn spullen pakken en ik
kreeg te horen dat ik zijn taak van COD erbij zou krijgen terwijl ik het als ALVO en COPS al
druk genoeg had met die lancering. Ik kreeg meteen een nieuwe bijnaam; de camping COD.
Terwijl de reuzenbaby zwakjes
zwaaiend vanaf een brancard de
ambulance
werd
ingeschoven
draaiden wij alweer om, op weg naar
volle zee. De week daarna had ik het
te druk om aan Rens of de
reuzenbaby te denken en na onze
succesvolle lanceringen liepen we
Lissabon binnen.
Hoe zou het met de reuzenbaby
zijn? Tot onze stomme verbazing
stonden Rens en de reuzenbaby
zwaaiend op de kade om ons te
verwelkomen. Wat was er gebeurd?
Kort na aankomst in het ziekenhuis werd alles in gereedheid gebracht om de reuzenbaby te
onderzoeken en eventueel te opereren. Terwijl daarop gewacht werd moest de reuzenbaby
erg nodig naar de WC, op het toilet beviel hij onverwacht van een half dozijn half verteerde
frikandellen
die
via
het
maagdarmstelsel
zijn
lichaam
verlieten. Daarmee bleken ook alle
klachten verdwenen te zijn! Dit was
een wonderbaarlijke genezing van
een kaliber die men zelfs in Lourdes
zelden meemaakt! Na het ontslag uit
het ziekenhuis besloot Rens dat de (
ex) patiënt en hijzelf niet naar
Nederland zouden gaan maar op ons
schip zouden wachten in een hotel in
Lissabon. Terwijl wij druk aan het werk waren op zee maakten zij de terrassen onveilig en
namen het er goed van in de vele restaurants van Lissabon.
Misschien hadden wij ook een sticker achter op ons schip moeten hebben ;
KIJK UIT ! REUZENBABY AAN BOORD!
gebleven.
Piet Duivestein

Wellicht was dan dit onheil ons bespaard

Ingezonden door de toenmalige matrozen van Dijk en Floor

Herinneringen van een RAPP.
Door Piet de Betue

De cultuurshock.
Na de keuring in Voorschoten volgde een drukke
correspondentie met het ministerie van Marine,
voornamelijk bestemd voor mijn ouders. Zij moesten
allerlei toestemmingen geven voor mijn plannetje
om ’s Konings Wapenrok’ te gaan dragen maar
tenslotte arriveerde een opdracht voor mij om me op
8 maart 1954 te melden bij het Marine Opkomst
Kamp Hilversum, vergezeld van een vrij vervoer voor de trein. Zo reisde ik op die dag
van Alkmaar naar station Hollandse Rading. Ik voelde me heel opgewonden. Ik had
mijn ouderlijk huis verlaten, om er enkel nog terug te keren voor weekends of
vakantie. Ik woonde voortaan bij de Marine. Ik was nu matroos! Er bleken nóg een
heel stel jongens in de trein te zitten die vandaag bij de marine gingen. Op Hollandse
Rading werden we opgewacht door een marineman met drie gouden strepen op zijn
mouw. Moest wel minstens een kapitein zijn of zo, dacht ik. Door die ‘kapitein’
werden we verzameld. Hij controleerde onze reisopdrachten en streepte onze namen
af op een lijst. Toen hij tevreden was nam hij ons mee naar een vrachtwagen en gaf
ons opdracht daarin te klimmen. Niemand van ons zei iets: we waren allemaal
ademloos van spanning. Na een kwartiertje arriveerden we bij een poort met een
slagboom. Ernaast stond een matroos met een geweer. Die moest waarschijnlijk het
kamp bewaken. We reden het terrein op en stopten vlak achter de poort. Daar
moesten we uit de wagen komen en op een rijtje gaan staan. We waren met twaalf,
zag ik. Nu kwam er een andere marineman voor onze groep staan. Een tanig
mannetje van een jaar of 35, dacht ik. Hij riep nogmaals onze namen af. Toen hij
klaar was keek hij ons een paar tellen aan en riep: ‘Okay mannen. Jullie zijn nu in het
Marine Opkomst Kamp Hilversum. Dat is militair terrein en hier gelden dus militaire
regels en wetten. Die zijn streng maar rechtvaardig, niet voor de poes en
overtredingen worden streng gestraft. Maar dat merken jullie nog wel. Voor de tijd dat
jullie hier zijn voor je Eerste Militaire Vorming, blijven jullie een groep. De EMV is
bedoeld om van domme burgers goede militairen te maken. Als ik jullie zo bekijk zal
dat niet meevallen, maar het is ons altijd gelukt dus het zal nu ook wel gaan.
Goedschiks of kwaadschiks, dat mogen jullie zelf uitmaken. Jullie groep heet een
Bak en het nummer van jullie Bak is 234. Aan het hoofd staat een Baksmeester en
dat ben ik. Mijn naam is kwartiermeester Woppenkamp. Aanspreektitel:
kwartiermeester! Ik eis van jullie absolute gehoorzaamheid. We gaan zo dadelijk
naar het kledingmagazijn waar jullie je kleren verwisselen voor een compleet
uniform’.

Daar ondergingen we een totale metamorfose: we gingen als burgerjongens naar
binnen en kwamen als matrozen in ons allereerste uniform (zonder uitmonsteringen)
weer naar buiten. We hadden grote moeite elkaar te herkennen. De MOKH
betekende voor de meesten van ons een absolute cultuurschok. De eerste week
brachten we door op de ‘naaizolder’ waar we in elk stukje kleding dat wij hadden
gekregen, ons marinenummer moesten borduren… Voor mij was dat 30937, ik zou
het mijn leven lang niet meer vergeten. Intussen groeide onze ‘bak’ aan tot 22 man.
En toen begon de opleiding. Niet langer kwam mijn moeder met haar zachte
vriendelijke stem zeggen dat het tijd was om op te staan: wij werden gewekt met een
snerpende bootsmansfluit en de opdracht ‘onze stuurknuppels los te laten en die
vette lappen van ons af te gooien…’ Niet langer werd ons iets gevraagd: er werden
orders gegeven. Letterlijk iedereen was onze ‘meerdere’ voor wie wij in de houding
moesten staan en we verplaatsten ons niet lopend maar ‘in de looppas’. We brachten
vele uren door op het exercitieterrein waar we leerden marcheren, met en zonder
geweer. We beulden onszelf af op de stormbaan en tijdens het ochtendsporten,
enkel gekleed in sportbroek en ‘witje met blauwe rand’. We leerden schieten en
wachtlopen in het stikdonker langs het hek als
schildwacht. En oh wonder: we veranderden heel
langzaam zowel fysiek als mentaal in een soort
aspirant matrozen. Kwartiermeester Woppenkamp
had gelijk: het ging hem lukken. Na zes weken
deden we ‘Oefening Nooit Gedacht’, een
krachttoer van twaalf uren en daarna kwam de
open dag voor onze familieleden. Mijn moeder viel
zowat in zwijm van trots toen ze mij voor het eerst
in mijn uniform zag. Hierna mochten we ook voor
het eerst de poort uit met de ‘sloep naar de wal’
(midden op de hei…). Passagieren heette dat
maar omdat we om tien uur weer binnen moesten
zijn (super minderjarig) stelde dat niet zo heel veel
voor. Nog zes weken opleiding volgden en toen
wisten we alles van rangen en standen, het
reglement krijgstucht, exercitie en hoe je een
Garand geweer uit elkaar moest halen en weer in elkaar zetten. Nog één test restte:
oefening Volharding. ’s Morgens na baksgewijs de poort uit om te roeien, te schieten
op de schietbaan en eindeloos marcheren. De volgende dag vlak voor het volgende
baksgewijs marcheerden we het kamp weer binnen. Op uitdrukkelijk bevel van
kwartiermeester Woppenzak rechtop en met stoere gezichten alsof wat wij zojuist
hadden volbracht, een ommetje was geweest. En verdraaid: dat lukte! En toen zat
onze Eerste militaire vorming erop. We kregen onze rode matrozenuitmonstering om
op onze jekkers te naaien. En God, wat waren we er trots op… Ik vroeg me alleen af
wat dit nou allemaal met mijn vurige wens: varen had te maken. En al helemaal niets
met dat mysterieuze vak ‘radarman’ dat mij in Voorschoten was beloofd.

Herinneringen van een RAPP.
Door Piet de Betue

Toch een marinevak.
Aan het begin van de zomer van 1954 werd Bak
234 ‘bedankt’. Onze EMV zat erop en volgens de
commandant van het kamp waren wij nu militairen
waarop het vaderland kon vertrouwen(…!). Onze
groep,
die
door
alle
gemeenschappelijke
ontberingen haast een vriendenclub was geworden,
zwermde uit over het land om een vakopleiding te
gaan volgen. Voor mij was dat de matrozenopleiding in Vlissingen.
Maar eerst ging ik met lang weekend om aan mijn vrienden en vooral mijn
vriendinnen mijn mooie nieuwe pakje te laten zien. Ik liep er waarschijnlijk bij alsof ik
de halve wereld al had gezien. Dat ik alleen met de ‘sloep naar de wal’ op de hei had
‘gevaren’ liet ik wijselijk buiten mijn sterke verhalen. Op maandagochtend nam ik de
eerste-gelegenheid-na-zeven-uur en na een reis van vier uren arriveerde ik op het
station van Vlissingen. Ver van Alkmaar maar niet ver van huis. Dat lag voorlopig
daar, aan de overkant van het stationsplein in de vorm van twee echte schepen: Hr.
Ms. Jacob van Heemskerck en ernaast Hr. Ms. Flores. Varen deden ze niet meer
maar ze hadden hun onsterfelijke roem reeds verdiend in de nog maar negen laren
geleden beëindigde oorlog. Nu was de Heemskerck een opleidingsschip en de
Flores een logementschip. Toch een beetje bibberig beklom ik de valreep van de
Heemskerck, mijn eerste echte oorlogsschip, groette de vlag zoals ik had geleerd en
meldde me bij de wacht. Daar werd ik doorgestuurd naar Bureau Administratie waar
ik werd ingeschreven en een lijst kreeg van instanties om mijn aankomst te melden.
Inrolleren heette dat en dat was nog best ingewikkeld. Maar in de loop van de
middag wist iedereen dat ik er was. Ik was opnieuw ingedeeld in een (opleidings)bak, had een nieuwe baksmeester en een plaats op de Flores waar ik ’s avonds mijn
hangmat (….) kon ophangen. Mijn matrozenopleiding kon beginnen. Van de theorie
in Hilversum gingen we naar de praktijk van het matroos-zijn. Dat betekende dat we
met trossen leerden omgaan, hoe we ze moesten ‘splitsen’ en hoe we knopen
moesten leggen die niet vanzelf los gingen. We leerden het verschil tussen noord en
zuid en al die andere streken op een kompas aflezen zodat we later een schip
konden besturen en de betekenis van talloze seinvlaggen. We kregen les ‘Keesje
Gooien’, een cowboyachtige truc om een zakje zand aan een lijn naar de wal te
gooien zodat, bij het afmeren, trossen konden worden overgegeven. De titel van die
les zou vele jaren later een rol spelen in de titel voor mijn marine boek. En natuurlijk
stond er ook nog altijd exercitie op het lesrooster net als roeien met een B2, van
Vlissingen naar Middelburg en weer terug. Ons bestaan ging steeds meer op het
zeemansleven lijken (vonden we) als we als ‘haak vóór, of ‘haak áchter’ op de
motorsloep moesten varen. Een deel van de praktijkopleiding vond plaats aan boord
van Hare Majesteits Bedum, een houten mijnenveger waarmee we een aantal keren

gingen varen. Op het relatief kalme water van de Schelde en binnen de veilige pieren
meestal, maar toch! We voelden het deinen van een scheepsdek en we kregen
zoutwater spetters in ons gezicht. En bescheidenheid was op onze leeftijd niet onze
sterkste eigenschap…
Juli 1954: mijn eerste zeeziekte.
Tussen de verschillende opleidingsbakken in Vlissingen, bestond een tamelijk heftige
rivaliteit. Om de een of andere reden waren wij er voortdurend op uit te bewijzen dat
wij beter, sneller, sterker of intelligenter waren dan de leerlingen van de bakken vooren na ons. En de baksmeesters en instructeurs lieten niets na om die rivaliteit nog te
activeren, want die instelling werkte positief op de studieresultaten en daar deden de
leidinggevenden hun voordeel mee... Op een keer echter, voerden wij onze drang
om te bewijzen dat wij betere zeelui (...!) waren te ver door en we betaalden een
hoge prijs voor onze overmoed! Dat gebeurde op een maandag, toen we weer eens
met de mijnenveger Hr. Ms. Bedum zouden gaan varen. Het was uitgesproken slecht
weer; het regende uit een egaal grijs wolkendek en het waaide tamelijk hard. Maar
dat boezemde ons uiteraard geen enkele angst in. Integendeel, wij zouden wel eens
even laten zien wie hier op de
Heemskerck zeebenen hadden!
Onderweg naar de buitenhaven
drongen wij er bij onze ‘baks’ op
aan, de commandant van de
mijnenveger te overreden met ons
‘naar buiten’ te gaan en niet, zoals
gewoonlijk met dit weer, in de
comfortabele beschutting van de
Schelde te blijven. Zijn grijns had
ons moeten waarschuwen, maar
dat gebeurde niet en hij beloofde
zijn best voor ons te doen. Zo kwam het dat ons schip een poosje later de haven
verliet en via de Scheldemond de Noordzee opvoer, waar het bij nader inzien toch
wel behoorlijk spookte. En zo'n houten mijnenveger bleek aan een klein golfje
voldoende te hebben voor wilde capriolen... Dat was ongeveer een half uur leuk.
Toen verscheen bij de eersten van mijn baksgenoten die fletse glans in hun ogen
die, samen met het grauw in hun gezicht, de ellende aankondigde die wij over
onszelf hadden afgeroepen: zeeziekte! Naarmate de ochtend vorderde vielen steeds
meer aspirant-zeelui uit en verscholen zich op plaatsen waar ze in eenzaamheid
konden lijden. Tot intens en openlijk vermaak van de baksmeester en de vaste
bemanning van het schip... Tot mijn eigen verbazing ging het met mij een tijdlang
goed, waarschijnlijk omdat ik steeds vaker taken moest overnemen van mijn
uitgevallen lotgenoten. Een ijzeren wet luidt dat bezig-zijn de beste remedie is tegen
het gevreesde onheil. In stilte begon ik al te vermoeden dat ik van de hele club
kennelijk de enige échte zeeman was, maar gelukkig waarschuwde iets me om dat
vooral niet te zeggen! Om één uur werd ik vanuit het stuurhuis naar beneden
gestuurd om als ‘ketelaar’ te gaan schaften en opgewekt daalde ik langs de
slingerende trappen af. In het kleine verblijf moesten alle patrijspoorten gesloten

blijven vanwege het overkomende water en het was er heel erg benauwd. Ik trof er
de kok die welgemoed een pannetje erwtensoep voor mij begon klaar te maken. Het
was tenslotte maandag en op het menu stond traditioneel snert en bami! Ook trof ik
er een van mijn baksgenoten aan die aan de kok was toegewezen als ‘zeuntje’. Die
knaap was bezig in een grote soepterrine borden af te wassen terwijl grote tranen
van intense radeloosheid over zijn groenige gezicht liepen. Naast hem stond een
andere soepterrine waarin hij af en toe kotste. Ik keek vijf seconden lang vol afgrijzen
naar dat tafereel en in die korte tijdspanne sloeg voor mij het noodlot toe.
Ik haalde nog net het dek, gelukkig (en bij toeval!) aan lijzijde en spuugde mijn hart
zo'n beetje uit mijn lijf. Ik was doodziek! En opeens was ik me er ook van bewust hoe
bizar de Bedum heen en weer en op en neer werd geslingerd door een ‘furieuze’
zee.
Op slag was elke ambitie uit mijn ziel verdwenen, zelfs de wil om te leven! Dit was te
erg om te dragen wist ik en de genadige dood zou mij spoedig uit dit mateloos lijden
bevrijden! In afwachting daarvan kroop ik in de kleine ruimte tussen een
mitrailleurbordes en het houten dek. Af en toe ‘pikten’ we een zeetje en koud
zeewater spoelde dan over me heen. Ik vond het wel lekker: verdrinken scheen
minder erg dan doodgaan van zeeziekte...
Om vier uur voeren we de Schelde weer op. Nu het schip niet meer uitzinnig
slingerde en stampte, leek het ziektebeeld voor de meeste van ons dragelijker. Er
bleek ook niemand te zijn overleden.
Eenmaal terug op de wal, schold onze baksmeester ons de huid vol en niemand van
ons kon zelfs maar een weerwoord bedenken, laat staan uitspreken. Eigenwijze
pubers, vond hij ons zei hij en wij wentelden ons woordeloos in mateloze schaamte.
Wij hebben nooit meer suggesties gedaan aangaande het vaarprogramma, als we
weer eens met zo'n slingerbak weg moesten!
Getekend door Henk Boomstra

Reünie verkeersleiders Verkeerscentrale (VC) Den Helder 2015
Donderdag 27 augustus werd er bij de VC Den Helder op Fort Harssens een reünie
gehouden ter gelegenheid van 25 jaar verkeerscentrale Den Helder. Als genodigde wil ik dit
toch niet onopgemerkt voorbij laten gaan en mijn ervaringen van deze dag met U delen,
mede omdat een groot aantal NGID-ers op deze centrale werkzaam zijn geweest. Begonnen
in de kustwachttoren bij Huisduinen en later verhuist naar Fort Harssens werd na een
omvangrijke verbouwing in april 2011 het nieuwe Rijkshavenkantoor op Fort Harssens in
gebruik genomen. Dit opmerkelijk gebouw huisvest behalve de VC ook het
havencoördinatiecentrum (HCC) voor de Koninklijke Marine. Medegebruiker van het gebouw
is de Koninklijke Marine Jacht Club (KMJC) die een aantal faciliteiten (waaronder natuurlijk
de onmisbare bar) heeft op de begane grond. De post wordt bemand door verkeersleiders
van de Kon. Marine (in de rang van SMJR) welke allen een burgeropleiding hebben genoten
van enkele maanden tot Vessel Traffic Service Operator bij de Nationale Nautische
Verkeersdienst Opleiding in Wageningen en/of Rotterdam. Als je de taakomschrijving van de
VC leest begrijp je ook waarom hoofdzakelijk gekozen werd voor mensen uit het NGID/ODdienstvak: "De taak van de verkeerscentrale is om onder alle omstandigheden op continue
basis ondersteuning te verlenen aan de scheepvaart ten behoeve van een vlotte en veilige
vaart binnen het VTS-gebied. Op verzoek kan informatieve radar assistentie worden
verleend met betrekking tot de positie van het schip. Zij werken in naam van de Minister van
Infrastructuur & Milieu en zijn dus werkzaam vanuit het Binnenvaart Politie Reglement (BPR)
en het Scheepvaartverkeersreglement". En dan nu een beschrijving van een ontzettend
leuke middag. Vanaf 13.30 waren de genodigden welkom in de bar van de KMJC. Uiteraard
een bakje koffie met koek en iedereen werd voorzien van een aantal consumptiebonnen.
Bij binnenkomst gelijk al blijde gezichten, niet alleen vanwege de gratis consumpties maar
het was gelijk al een feest van herkenning. Zo’n dertig personen hadden de moeite genomen
om op deze regenachtige middag naar hun “oude” werkplek te komen. Zelfs collegae uit
Friesland, Groningen en Limburg gaven acte de préséance (mooie kreet, altijd al willen
gebruiken). Om 1400 werd eenieder welkom geheten door de gastheer KTZ R. Ramaekers
in zijn functie als Rijkshavenmeester. Hierna nam KLTZ Willemse (zijn Adjunct) het woord en
deze ging wat dieper in v.w.b. verleden, heden en toekomst van de VC. Gelukkig hielden
beide sprekers rekening met de gemiddelde leeftijd van de gasten en was het
een “kort” welkomstwoord. Hierna ontstonden er al snel gespreksgroepjes en kwamen de
sterke verhalen los (laat dat maar aan ons, marinemensen, over) en werd de ruimte gevuld
met af en toe daverend gelach (Wat mis ik die marine humor soms !!). Uiteraard moest dit
evenement voor het nageslacht vastgelegd worden en aangezien er net een waterig
zonnetje doorbrak stelde eenieder zich op om vereeuwigd te worden met als decor uiteraard
de VC. De nadruk van de reünie
was uiteraard het weerzien
maar er was ook een klein
programma
samengesteld.
Eerst een rondje door het
nieuwe
gebouw
waarbij
uiteraard
de
meeste
belangstelling uitging naar de
nieuwe VC met alle moderne
apparatuur.
Geen
puntjestreepje-tijdje maar "state of the
art" beeldschermen met een
schat aan informatie. De
meeste “oude rotten” keken
toch wel een beetje jaloers, zij
hadden daar, in “hun" tijd, ook
wel mee willen werken. Maar ja, alle periodes in ons werkzame marine leven hadden zo hun
charmes. Hierna was er de gelegenheid om met de marine sleepboot Hunze een rondje door
de haven te maken. De meeste collegae maakten hier dankbaar gebruik van want dat bood
mooi de gelegenheid om de “moderne” vloot van dichtbij te zien.

Gelukkig bleef het tijdens de vaartocht droog en kon menig “selfie" (U ziet het, ook ik ga met
de tijd mee) gemaakt worden. Terug in de KMJC werden uiteraard de gesprekken vol passie
voortgezet en om vijf uur was het tijd om de inwendige mens te versterken middels de
onvermijdelijke nasi-hap. Ik weet niet wat het is, mijn gehoor gaat achteruit, mijn
gezichtsvermogen gaat achteruit, mijn mobiliteit gaat achteruit maar ik heb het gevoel dat
mijn smaakpapillen vooruit gaan en mijn bordje gebakken rijst iedere keer lekkerder wordt
(geen “leuke” opmerkingen over mijn verstandelijke vermogens die OOK achteruit gaan
a.u.b.). Na de nasi was het niet nodig om de afwas te doen aangezien we van hypermoderne
weggooi bordjes hadden gegeten. Het was tijd om de consumptiebonnen te verzilveren en al
spoedig zag je menig “oudere-jongere" met een vol dienblad jongleren. Veel te snel was het
zeven uur en tijd om afscheid van elkaar te nemen. Onder het slaken van de kreten “ we
bellen, we mailen, we sturen een postduif” werden de jassen aangetrokken en ging eenieder
huiswaarts. Ik denk dat ik namens alle deelnemers spreek als ik zeg dat het een bijzonder
geslaagde reünie is geweest. Het moet me toch wel van het hart dat ik het soms ook een
beetje confronterend en bovenal verdrietig vond om te zien (en te horen) dat het met
sommige van onze collegae minder gaat v.w.b. hun gezondheid. Ik wens eenieder in ieder
geval het allerbeste en hopelijk spoedig tot ziens. Hans van Diepen
Het was een hele eer dat er op donderdag 27 augustus 2015 een reünie voor ex.
verkeersleiders werd georganiseerd bij de jachtclub onder de verkeerstoren. Diverse oud
collega’s die ik al heel lang niet meer gezien had, waren aanwezig. Met een toespraak van
rijks havenmeester KTZ R. Ramaekers en havenofficier Overste Willems werd de reünie
geopend. Daarna konden de aanwezige collega's hun verhalen over het heden of verleden
aan elkaar kwijt. Na gezellig met elkaar de nodige sterke verhalen te hebben uitgewisseld
was het tijd voor de befaamde nasi
hap, die als vanouds voortreffelijk
smaakte en werd geserveerd op
modern plastic kommaliewant. Een
ieder at z'n buikje rond. Na de
maaltijd maakten wij een rondje
verkeerscentrale en havendienst.
Voor de meesten van ons was het
een complete moderne verandering
met een mooi overzicht over de
haven en de ree. Toen werden wij
verzocht een mc. Cleans lach op
ons gezicht te toveren voor het
maken van een groepsfoto. Daarna
was het tijd voor een rondvaart met de sleepboot, die ons een sightseeing gaf langs alle
moderne schepen en de haven. Het was weer even heerlijk om de zeelucht op te snuiven.
Terug aan wal ging de bar open en konden alle collega's verder gaan met het uitwisselen
van hun levensbevindingen. Vroeg in de avond keerde eenieder druppelsgewijs huiswaarts.
Het was voor mij weer een hernieuwde kennismaking met de marine en oud collega’s en ik
heb dat als prettig ervaren. De overste liet doorschemeren dat dit niet de laatste reünie zou
zijn en er spoedig weer over een herhaling gesproken zal worden. Dit is mijn ervaring van
een reünie die mij lang zal heugen. Groetjes.
SMJRNGID Len Loth.

Alles was illegaal aan die tent maar iedereen
kwam er|
Door de Dichtbijredactie (Den Helder e.o. (Helders Weekblad))

DEN HELDER - Eén telefoontje van Bacchus aan de regengod Pluvius en het was
droog zaterdagmiddag. En onder een aangenaam warm herfstzonnetje begon een
dertigtal mannen en vrouwen bij de Bierbron aan een wandeling langs Helderse
historische cafés.
De Helderse Vereniging voor Sociale Geschiedenis, HVSG, organiseerde de tocht,
met Marinus Vermooten en Gerard Hoekmeijer als de belangrijkste gidsen.
De tocht leverde vermakelijke verhalen op. Bijvoorbeeld over de niet meer bestaande
Galerie 33 aan de Bassingracht. Alles was er illegaal, herinnerde Gerard Hoekmeijer
zich. "Maar ambtenaren, onderwijzers en andere zeikerds, ze kwamen er allemaal."
De zaak van Jan de Jager genoot ook bekendheid door de vele jazzconcerten die er
gehouden werden.
Uit een ander hout gesneden was Bob 'Manokwari' Lafeber, de kastelein aan de
Binnenhaven die prachtig viool speelde. Met de blik op oneindige vertes gericht
vertolkte Bob de mooiste zigeunermuziek, zo vertrouwde Marin van Exter zijn
medewandelaars toe. Bij Manokwari liepen de klokken ook andersom, zodat het
steeds vroeger werd naarmate de klant langer in de zaak verkeerde.
Ook kwam zaterdag aan het licht dat je vroeger bij nogal wat etablissementen
jenever kon halen om thuis te nuttigen. Altijd twee maatjes want op een been kon
men destijds ook niet lopen.
En dan de anekdote rond het verdwenen café Minneboo op de hoek van de
Spoorstraat en de Kroonstraat, waar nu de opgang is naar het parkeerdek van de
Kroonpassage. Minneboo had de gewoonte om damesfietsen voor de deur te zetten
om voorbij lopend manvolk naar binnen te lokken.
Niemand die zich zaterdag druk maakte over het waarheidsgehalte van de verhalen.
Dat deed er allemaal niet toe, het ging om de lol.
In de Spoorstraat werd trouwens veel halt gehouden; in de jaren zestig en zeventig
was hier hét uitgaanscentrum te vinden. The Black Horse, Le Vinicole, Calypso,
Capri, de Regina Bar, de Grote Gok, de Sloep, de Elandbar, Splendid, Tivoli, de
Grot, Zeemacht, de Chequered Flag en 't Kurkje waren zaken waar je terecht kon.
Met Bertus van Nispen en Nico Nuyen als ware horeca-tycoons. Alleen de huidige
cafés Dupont en Romantica herinneren nog aan die tijd.
Ook verdwenen is het legendarische café List in de Hoogstraat. Het pand staat er
nog wel maar van binnen is het compleet gestript. Weinig doet nog denken aan de
tijd van Willem en Gerie Slikker, toen List een ontmoetingsplaats was van jong en
oud, rijk en arm, terwijl ook randfiguren er welkom waren. Andries Pruiksma vertelde
er smakelijk over. Helaas geen woord over de laatste eigenaren An en Ben Feller die
het loodje legden door het Haagse anti-rookbeleid.

Het bijna honderd jaar oude café Klein Kras was de eindhalte van de historische
kroegentocht. En ook hier wist de kenner bij uitstek, Marinus Vermooten, weer alles
van. Zo is de naam afgeleid van Hotel Krasnapolsky in Amsterdam. Vermooten
onderstreepte ook dat KK altijd tot de toon aangevende horecazaken in het Helderse
heeft behoord. Anno 2010 is dat nog steeds zo. Overigens staat Klein Kras te koop.
Buitenkansje voor een ondernemer met pit.

Wie herkent

Nostalgie…….

Onderzeebootbestrijdingsdienst

Ingezonden door Richard Bakelaar

Oud & nieuw & heel nieuw

Van de redactie:

Ik hoop dat u met interesse deze nieuwsbrief heeft gelezen. De
volgende nieuwsbrief verschijnt in december 2015. Uw inbreng is heel belangrijk en daarom
kijk ik uit naar verhalen, tekeningen en foto’s van uw NAVGIS, Zeearend, Opschool of vloot
periode. Graag ontvang ik uw informatie via redactie@ngid.nl

