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De herfst is weer in het land maar de 

temperaturen willen nog niet naar beneden. De 

kachel staat nog niet erg hoog terwijl de 

voorbereidingen voor Sinterklaas al in volle 

gang zijn. Ook het bestuur zit deze dagen niet 

stil want de Nieuwsbrief moet gemaakt worden. 

Er is ook ditmaal nog niet veel kopij 

ingezonden. Jammer natuurlijk want deze 

Nieuwsbrief is niet alleen van het bestuur maar 

ook "van en door u". Ondanks het weinige kopij 

heeft onze redacteur toch kans gezien weer 

een mooie Nieuwsbrief voor u samen te stellen.  

In deze Nieuwsbrief stelt de nieuwe voorzitter zich voor op de voor hem bekende wijze. Ook 

een ingezonden stukje van een oud-NGID-er waarin hij zijn belevenissen beschrijft hoe hij de 

samenwerking tussen de verschillende dienstvakken heeft ervaren in lang vervlogen tijden. 

Het is een satirisch stukje maar wel met humor geschreven. Het bestuur wil wel aangeven 

dat alle ingezonden copij ter verantwoording is van de opsteller. Het is absoluut niet de 

bedoeling dat er personen of diensten gekwetst worden. 

De afgelopen periode is het bestuur ook druk bezig geweest om met de Opschool en de 

Witte Raaf de themadag af te stemmen. Zoals u allen hebt kunnen lezen wordt de themadag 

gehouden op 21 april 2016 en we brengen dan een bezoek aan de nieuwe Opschool. Uit 

gesprekken met u tijdens de reünie bleek dat dit een wens is van vele oudgedienden. 

Dankzij onze goede contacten en de medewerking van de Opschool denken wij weer een 

mooi programma voor deze themadag te hebben samengesteld. De themadag wordt 

afgesloten met een ouderwetse uitgebreide nasimaaltijd in de Witte Raaf. De inschrijving 

voor de themadag is reeds gestart en het loopt als een trein dus haast u om u op te geven. 

Een ander punt wat ik graag wil meegeven is dat het bestuur tijdens de laatst gehouden 

reünie, contact heeft gelegd met de commandant van de Opschool. We hebben hem 

aangegeven dat wij als Stichting NGID de Opschool graag een blijvend cadeau zouden 

willen aanbieden in verband met de opening van de nieuwe Opschool. De commandant gaf 

aan dat een mooi schilderij waarbij "oud" en "nieuw" samenkomen erg op prijs gesteld zou 

worden. Hierop heeft het bestuur een oud-NGID-er, Frans Bianchi, benaderd . Frans maakt 

prachtige schilderijen in een eigen herkenbare stijl www.bianchi-art.com. Het bestuur heeft 

Frans gevraagd om een schilderij te maken waar de "oude" en "nieuwe" Marine tot uiting in 

komt en waar dan met name het oude NAVGIS, Opschool, onze oude jagers, en de moderne 

schepen in terug te vinden is. Dit alles samengevat in een mooi schilderij.  Na een aantal 

proefschetsen is er nu een prachtig schilderij in de maak waar al onze wensen in zitten. Dit 

schilderij zal op de themadag aan de commandant van de Opschool worden aangeboden. 

We vertellen echter niet hoe het verder eruit zal gaan zien.  

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.  

http://www.bianchi-art.com/


Namens het bestuur wil ik u allen prettige feestdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar 

toewensen en hoop dat 2016 vele activiteiten zal voortbrengen waarbij onze stichting een 

steentje kan bijdragen tot het verstevigen van banden tussen onze leden maar ook met de 

KM. Veel leesplezier met deze Nieuwsbrief. 

 

Even voorstellen 

Als nieuwbakken voorzitter wil mezelf even aan 

jullie voorstellen. Ik ben Piet Duivestein, ik ben 

getrouwd met Jolanda, we hebben twee dochters 

en wonen in Anna Paulowna. Ik ben in 1976 

opgekomen als Matroos RAPP, heb veel gevaren 

en vervolgens alle onderofficiersrangen doorlopen 

om in 2013 met FLO te gaan als LTZ2OC. De 

varende plaatsingen werden steevast afgewisseld 

met plaatsingen bij de Operationele School ( nu de 

NLBEOPS) waarbij ik geregeld bij de FFT ( 

Fregattentrainer ) werd geplaatst. Als SGTODOPS 

werd mijn specialisatie AAW en heb ik gevaren als 

WM25 Controller, Standard Missile Controller, 

Weapon Monitor Controller en Assistent LVO. Ik 

ben dus eigenlijk nooit een echte NGID geweest en 

NAVGIS ken ik alleen van het wachtlopen tijdens 

de Eerste Vakopleiding zoals ik dat enkele malen 

heb gedaan. Dit maakt mij natuurlijk een jonkie in 

vergelijking met de echte ouwe stompen van de NGID, aan de andere kant is dit geheel in de 

lijn met de statuten van de stichting na de wijziging in 2014 waarin staat vermeld dat de 

stichting NGID ook open staat voor al het (voormalig-) personeel dat bij de Koninklijke 

Marine in Commando Centrales werkzaam is of is geweest. Dat is natuurlijk in geval een 

goede zaak omdat er zo ruimte blijft voor aanwas, niet alleen van collega’s uit de voormalige 

OBD en VLKNST wereld maar ook van jongere ( ex) ODOPS collega’s, op deze manier blijft 

de band met de actieve marine gehandhaafd. De ODOPS kent sinds 2012 ook een eigen 

vereniging maar die kan natuurlijk prima naast onze stichting bestaan, vooral omdat de 

doelstellingen en de activiteiten van beiden van elkaar verschillen en eigenlijk complementair 

zijn. De ODOPS vereniging heeft als doelstelling om elk jaar een reünie te houden terwijl 

onze stichting ook andere activiteiten organiseert zoals de mailing van de nieuwbrief, de 

bekende themadagen en vaartochten. Lidmaatschap van onze stichting kan heel goed 

worden gecombineerd met het deelnemen aan de jaarlijkse ODOPS “oplijndag”. Ikzelf ben 

ook lid van de ODOPS vereniging en bezoek elk jaar trouw de “oplijndag”. Ik zal in het kort 

vertellen hoe ik bij de Stichting NGID betrokken ben geraakt. Eind 2013 was de functie van 

vicevoorzitter vacant en werd ik benaderd door Willem van Ieperen met de vraag of ik 

genegen was plaats te nemen in het bestuur. Tja, als je ouwe chef van de Fregattentrainer je 

vraagt, wie kan er dan nee zeggen? Dus ik besloot om het even te proberen en voor ik het 

wist was ik de vice voorzitter, dat klinkt allemaal heel zwaar en gewichtig maar het valt 

allemaal reuze mee omdat veruit het meeste wordt gedaan door Willem, Jaap en Aad terwijl 

Rieni ook nog haar steentje bijdraagt. Tevreden met mijn bescheiden rol als vice voorzitter 

had ik daarmee jaren door willen gaan maar het liep anders. Willem Pijnenburg, onze 

voorzitter en mede oprichter die vanaf 2010 betrokken was bij de oprichting van onze 



stichting besloot dat de tijd was gekomen om een stapje terug te doen, U hebt dat in de 

vorige editie van de nieuwsbrief kunnen lezen. Weer vroeg Willem of ik genegen zou zijn een 

plaatsje door te schuiven en mijn antwoord was dat ik daartoe alleen bereid zou zijn indien er 

niemand zou worden gevonden. Wel, u raadt het al, inderdaad werd geen geschikte 

kandidaat gevonden zodat de keuze alsnog op mij viel. Nu is de vacature ontstaan van vice 

voorzitter en ik ga mijn best doen om binnen mijn netwerk te gaan speuren naar een 

geschikte kandidaat en u zult het voorlopig met deze voorzitter moeten doen.  Ik ben er van 

overtuigd dat eenieder zich thuis zal voelen bij onze stichting omdat wij niet alleen met dat 

speciale marinesausje zijn overgoten maar ook de commandocentrale als werkplek hebben 

gekend, dit schept een bijzondere band. Onze stichting is springlevend en vele activiteiten 

staan op stapel, u zult daarover via de nieuwsbrieven en onze site op de hoogte worden 

gehouden. Ik wens u allemaal veel plezier bij de Stichting NGID! Piet Duivestein 

 

 

Naar NAVGIS. 

Voordat we naar de vloot gingen, moest er nog meer 

gestudeerd worden. Een béétje matroos heeft een 

brevet en al in Voorschoten was mij door de 

selectieofficier in een boeiend zorg-dat-je-erbij-komt 

gesprek meegedeeld dat ik niet veel dekken hoefde te 

zwabberen. Ik zou het brevet Radio Afstand Peiler 

Plotter  'krijgen'. Dat ik voor het verkrijgen van dat 

brevet eerst naar NAVGIS moest om daar een hersen 

splijtende opleiding te volgen, zei ‘die er niet bij... Zo 

vertrok ik, na dat akkefietje met korporaal Snor en zijn 

'houte gebou', van de TOKM eerst naar Fort Erfprins 

in afwachting van de volgende opleiding.  Die 

plaatsing in dat fort weinig indruk op me gemaakt, 

denk ik want ik kan me er niets meer van herinneren. 

Maar op een zonnige maandagochtend op 10 

november 1954 was het zover en meldde ik me aan de poort van een bunkercomplex aan de 

Kanaalweg in den Helder.  'Navigatie Gevechtsinformatie School' stond er in gouden letters 

op een bord boven de ingang en alleen al die naam gaf me het gevoel dat ik nu eindelijk écht 

werd toegelaten tot de werkelijke 

geheimen van de marine. Dat wás ook 

zo. NAVGIS was een bijzondere school 

waar in een ontspannen sfeertje een 

bijzondere en interessante opleiding 

werd gegeven en ik zegen nog altijd die 

selectieofficier die mij uitkoos voor dat 

brevet. Ik kon toen nog niet weten dat de 

RAPP opleiding toegang verschafte tot, 

als je daarvoor koos, een super carrière. 

De Navigatie Gevechts Informatie Dienst 

bestond nog maar pas en er was een 

groot gebrek aan kader.  Ik werd 

ingedeeld in klas P5408, met klasse 
Klas P 5408. Ik sta tweede van rechts. (Foto Archief NGID) 



officier LTZ. Griep. Gemakkelijk was het allemaal niet en van 'geven' zoals die man in 

Voorschoten het had  voorgeschoteld, was geen sprake. Nog altijd zie ik die Indische jongen 

in dat doodstille studielokaal, waar wij 's avonds zaten te zweten op de NATO-codes, opeens 

zijn hoofd opheffen en met radeloze stem uitroepen: 'Au, mijn brein!' NAVGIS beschikte over 

een aantal uitmuntende instructeurs die niet alleen kans zagen met veel geduld de soms 

moeilijke leerstof in onze breinen te krijgen maar die ook door hun persoonlijkheid bij ons 

grote sympathie verwierven. Ik kan anders niet verklaren waarom ik me nu, 61 jaren later, 

van sommigen de namen nog kan herinneren: de beminnelijke van Schaik, Hovenstadt, 

Bode en anderen. Uiteindelijk kregen wij de '277' en de '293', enorme ingewikkelde radar 

toestellen uit de tweede wereldoorlog, aan de praat en ook de veel eenvoudiger nieuwe 

radars van Philips, de ZW, de LW en de DA. De besten ter wereld, werd gezegd. De 

opleiding moet wel gedegen zijn geweest want nóg herinner ik me het kleinste onderdeel met 

de langste naam: 'gylicageldrogerhefboomas'. We leerden peilen en plotten, zeekaarten 

bijhouden en 'voice-verbindingen' bedienen. De voertaal was Engels en bijna alles was 

geclassificeerde informatie dus geheim en dat maakte het allemaal nog spannender. 

NAVGIS beschikte ook over een film zaaltje waar tussen de middag soms films werden 

gedraaid. Sommigen waren verplichte stof, zoals de serie ‘Waarvoor wij Vechten’, waarin 

ons uit de doeken werd gedaan welke gevaren ons democratische vaderland konden 

bedreigen en wat onze taak als militair was. Maar er waren ook documentaires zoals ‘Deck 

Crashes’ over mislukte landingen van vliegtuigen op vliegdekschepen. Hilarisch als ze 

achterstevoren werden gedraaid… De vervelende kant van onze NAVGIS-tijd was dat wij 

waren ondergebracht op fort Erfprins omdat ons latere onderkomen, de 

onderzeedienstkazerne aan de haven nog niet klaar was. En de leuke kant was dat wij op 

NAVGIS nauw samenwerkten met een flink aantal Marva-plotters die, in wat 'de keuken' 

werd genoemd, de oefeningen voor ons 'kookten'. Zij waren een gerespecteerde, maar 

niettemin prikkelende factor op NAVGIS. Helaas waren ze voor ons, leerlingen, ook praktisch 

onbenaderbaar. De ‘Hokjes van Plesier’ suggereerden wel iets, maar het waren gewoon 

cabines waar we op radio verbindingen werden getraind en waar korporaal Plesier de 

scepter zwaaide… Onze klas startte met elf man en er vielen tijdens de opleiding twee 

leerlingen af zodat we in februari 1955 met z'n negenen examen deden. Voor het gedeelte 

Engels-Nederlands moest ik de tekst van het liedje ‘Little Things Mean a Lot’ van Patty Page 

(toen een hit) vertalen. We slaagden allemaal. Na het opnaaien van onze RAPP 2 

uitmonsteringen vierden we dat luidruchtig in de kroeg van Rooie Aal in de Spoorstraat, 

waarna we collectief te laat aan de poort van Erfprins verschenen. Wat, oh wonder, door de 

officier van de wacht door de vingers werd gezien. Het was inmiddels 1955. Op naar de 

vloot, dachten we! 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Henk Boomstra   



 
Met plezier en herkenning heb ik de bijdrage van Piet 
de Betue gelezen. Bij het lezen ontdekte ik hoeveel je 
na ruim 60 jaar bent vergeten. Niet dat ik in bak 231 
zat, met als baksmeester kwartiermeester Olivier. 
Bepaalde  dingen vergeet je nooit, het bamzaaien (ik 
hoop dat ik het juiste woord nog weet )  het houten 
dek schuren met behulp van een steen en zand op je 
blote knieën.  Tussen dat zand zat weleens een 
schelpje waar je met je knieën op zat en dat was geen 
aangenaam gevoel . In Hilversum niet alleen de 

oefeningen "nooit gedacht"  en "volharding"  maar ook de dagelijkse ochtendwandeling in 
looppas en o wee als je stukje van een paar meter wilde afsnijden terug naar het begin en 
opnieuw . In die periode heb ik meerdere malen gedacht, heb ik wel de juiste keus gemaakt 
en had ik niet beter in Tilburg kunnen blijven met mijn ambacht schooldiploma . Toch is later 
alles goed gekomen. Ik ben weliswaar geen telegrafist geworden, wat mijn voorkeur had, 
maar ik had hiervoor niet de juiste  diploma’s. Maar  matroos RAPP was volgens de selectie 
officieren in Voorschoten praktisch hetzelfde. En wie was ik om te twijfelen aan een 
functionaris met zoveel goud op zijn mouwen. Dankzij mijn RAPP opleiding ben ik na 6 jaar 
KM, radarwaarnemer en later redeverkeersamtenaar in Hoek van Holland geworden. Ik heb 
er ruim 30 jaar met plezier gewerkt. Ik durf te stellen dat ik samen met mijn collega’s een 
belangrijke bijdrage heb geleverd aan de groei van de Rotterdamse haven. In die tijd de 
enige haven in de wereld waar je ook tijdens een mistperiode naar binnen geloodst werd . 
Tot slot, Piet de Betue bedankt voor je bijdrage ik hoop nog dikwijls stukjes van je te kunnen 
lezen     Jan van Belkom 

 

Een geweldig leuke nieuwsbrief, dat brengt vele goede herinneringen terug - Bedankt !! 

Wim & Meta (MARVAplotter I ) van Woerkom 

 
Hallo Redactie, 

Zal proberen weer een bijdrage te leveren voor volgende nieuwsbrief. Wanneer is de 

deadline? Zat me af te vragen wie en waarom de NATO-scheepsaanduidingen als D voor 

destroyer en C voor cruiser bedacht heeft. En dan wil ik vooral weten waarom een carrier 

een R op de boeg kreeg en wat is de aanduiding Y voor allerlei hulpvaartuigen! Misschien 

een reactie oproepertje? Het stuk over screening vond ik erg leuk. Zo van : oh ja, zo was het! 

Misschien ook voor een oproep; zijn er nog leden met oude opleiding-stencils als Toestellen, 

Radio-radar. GIO. Tactische Voorschriften en ga zo maar door. Lijkt me leuk als thema 

dingetje. Groeten van Ton (misschien ook een ideetje, wie weet nog van andere bij, scheld 

en toenamen?) See you Ton Rolvink 

  

 

Deze foto ontvingen we van  één van onze leden. Volgens ons is 

het “Katje halen” en de locatie is vaste bemanningsverblijf 

NAVGIS. Wie zijn deze dames en heren op de foto. Informatie 

graag naar redactie@ngid.nl  

  

mailto:redactie@ngid.nl


Uit het AVOM periodiek ‘Vastwerken’ van oktober 2013, opgestuurd door Marijke Volbeda.  

Wij hebben haar eigen pen en inkt correcties in het document verwerkt. Interview: Pieter Duijf 

DE MARINE NA DE MARINE 

MARIJKE VOLBEDA: “DAT MARINEVIRUS VERDWIJNT NOOIT!” 
 “Twaalf jaar was ik toen ik achter de snijmachine in de slagerij van mijn 
vader de onsjes ham, worst en andere vleeswaren afsneed en het keurig 
verpakte. Mijn vader prees me de hemel in. Eerst vond ik dat als kind wel 
interessant, maar toen het resulteerde in een soort corvee ging de 
aardigheid er wel van af. Handjes laten wapperen, je best doen en vooral 
gehoorzamen. Daar ging het om. Ik had twee broertjes die me altijd 
plaagden. Daarom wilde ik graag een zusje. Er kwamen er zelfs twee, een 
stuk jonger dan ik. Ze werden min of meer aan mijn zorg toevertrouwd. 

Vader en moeder werkten hard tijdens en na de oorlog om het gezinnetje aan het eten en in 
de kleren te houden, dus iedereen werd ingeschakeld. Als je op zondag even de stad of zo in 
wilde, dan mocht dat wel, maar dan moest je wel je kleine zusjes meenemen. Dus sjansen 
met de jongens was er niet bij. Geen zakgeld en natuurlijk op tijd thuis. En toch heeft deze 
opvoeding me geen kwaad gedaan." Aan het woord is Marijke Kroon-Volbeda uit 
Voorschoten. Marijke diende vanaf oktober 1959 27 maanden bij de MARVA. Ze werd 
geboren in Leiden en in deze universiteitsstad groeide ze ook op Het ouderlijke gezag, dat 
zwaar op haar drukte was misschien wel de voornaamste reden voor haar om toe te treden 
tot de Marine Vrouwen Afdeling. Een persoonlijk en mooi relaas in de serie ‘Marine ná de 
Marine’. 
 

 
"Ik wilde een baantje buitenshuis om zelf 
geld te verdienen. Via een baantje voor 
halve dagen bij V&D en later als lokettiste 
bij de Nederlandse Spoorwegen 
probeerde ik me een beetje los te maken 
om op eigen benen te kunnen staan. Ik 
was bijna 22 toen ik aangaf dat ik het huis 
uit wilde, maar als meisje kon dat alleen 
als je ging trouwen. In de vrouwenbladen 
stonden wervingsadvertenties voor de 
MARVA, MILVA en LUVA. Ik vroeg 
informatiemateriaal op. De eerste reactie 
kwam van de Koninklijke Marine. Ik 
hoefde geen toestemming van mijn vader. 
Met kloppend hart ging ik de procedure in 
voor de keuring en de indiensttreding bij 
de MARVA."  

Wanneer en waar was je eerste 
kennismaking met de Koninklijke 
Marine? 
 
"Dat was in 1959. Het was een bloedhete 
zomer. Ik werd op I I augustus voor de 
keuring opgeroepen. Op maandagmorgen 
n aar het MARVA-huis in Den Haag, Het 
was een groot statig huis met kale gangen 
en kille vertrekken. 's Middags om half vijf 
kon ik meteen aan tafel in een groot en 
sfeerloos vertrek met een grote houten 
tafel met het bekende blauw geblokte 
kleed, Op het menu stond snert. Moet je 
nagaan, op een warme zomerdag in 
augustus en dan aan de erwtensoep. 
Daarna kreeg ik diverse onderzoekjes, 
waaronder de vlekkentest, waarbij ik wel 
met rode oortjes zat. De volgende dag 
vroeg toog ik met de tram naar het 



keuringscentrum in Voorschoten onder 
leiding van een sergeant MARVA Ik werd 
geschikt bevonden voor het dienstvak 
MARVA-plotter, waarvan ik niet begreep 
wat dat was. Na enige tijd kreeg ik bericht 
dat ik aangenomen was en op 5 oktober 
moest ik me melden bij de Marine Kazerne 
Amsterdam, Het was een sprong in een 
groot donker gat." 
 

Wat vond je vader van je besluit 
om bij de marine te gaan? 
 
"Dat weet ik eigenlijk niet, Hij heeft zich 
hierover nooit geuit, maar ik denk dat hij 
er veel moeite mee heeft gehad. Hij was 
immers de controle over zijn dochter 
grotendeels kwijt." 
 

Hoe verliepen de eerste dagen en 
weken? 
 
"Na aanmelding bij de MKAD en een gang 
langs de diverse bureaus lagen de 
contracten al op de 2e dag klaar, die we al 
of niet konden tekenen. Bij ondertekening 
verbonden we ons voor een periode van 
27 maanden aan de KM en vielen we 
onder de krijgstucht Wat te doen? Ik was 
niet van huis gegaan om de volgende dag 
alweer terug te gaan naar mijn moeder. 
Tekenen dus! We volgden lessen in 
exerceren , krijgstuchttheorie, rangen en 
standen, enzovoorts. De resterende tijd 
besteedden we aan soppen en schoon-
maken, waarbij we de zogenaamde 
soepjurk kregen verstrekt die maar in 2 
maten beschikbaar was, namelijk te groot 
of te klein. Intussen werd de heer Pisa uit 
Eindhoven opgedragen om ons in 
maatuniformen te hullen.  Op 2 november 
werden we overgeplaatst naar onze 
definitieve bestemming, in mijn geval was 
dat Den Helder. Ons onderkomen was Hr. 
Ms. Schorpioen (het scheurenschip). Ons 
werkterrein was NAVGIS.  ’s Morgens 

afmarcheren en 's middags op eigen 
gelegenheid weer terug." 
 

Bij de marine kwam je ook je 
eerste liefde tegen? 
 

"Ja, dat was Piet de 
Betué. Hij kwam terug 
uit Nieuw-Guinea en was 
in afwachting van groot 
verlof nog even bij de 
NAVGIS geplaatst. We 
kregen een beetje 
verkering, maar toen ik 
het thuis vertelde, vroeg 
mijn vader wat zijn 

geloof was. 'Katholiek ' zei ik. Zijn reactie' 
daarop was: 'Dan weetje het wel, hè?'. 
Thuis waren we namelijk protestant. Piet 
en ik waren inmiddels 22 jaar, maar mijn 
opvoeding had nog zo'n invloed op mijn 
doen en laten, dat we de verkering 
hebben uitgemaakt. Allebei hebben we 
hier heel erg om gehuild. Zoiets gebeurde 
gewoon vijftig jaar geleden nog. Niet te 
geloven toch?" 
 

Nadat je was afgezwaaid, wat ben 
je toen gaan doen? 
 

"Weet je wat zo gek was. Ondanks dat ik 
een hele fijne tijd bij de marine heb gehad, 
zag ik ook uit naar een leven in de 
burgermaatschappij. Ik wilde het 
marineboek dichtslaan. Ik zag het als een 
fase in mijn leven. Ik vond een kamertje in 
Delft en keerde terug bij de NS. Al gauw 
vroeg ik me af of dit het wel was. Ik miste 
ineens dat vertrouwde sfeertje van de 
marine. Tja, ik had het marinevirus te 
pakken. Dat virus is helemaal niet 
gevaarlijk hoor. Je wordt er niet ziek van 
en je gaat er niet dood aan. Vandaar dat ik 
woonruimte ging zoeken in Den Helder. Ik 
kreeg gelukkig een burgerfunctie bij de 
marine, Dat was in 1963. Maar ik ben 
nogal een ongedurig type, Na. 3 jaar wilde 



ik weer naar mijn geboortestreek. 
Gelukkig kon ik worden overgeplaatst naar 
de Marine Luchtvaart Dienst in 
Valkenburg. Daar heb ik 8 jaar met veel 
plezier gewerkt. Ik was toegevoegd aan de 
eerste officier(TEO). Dus ik werd al gauw 
TEA genoemd, maar als ze me zo 
aanspraken, dan reageerde ik niet. Die 
houding werd door anderen als hautain 
ervaren. Ik zou het hoog in de bol hebben, 
Onzin natuurlijk. Ik wilde alleen dat ik met 
mijn eigen naam werd aangesproken. In 
I974 vertrok ik er na wrijving  met mijn 
directe chef. Ik kwam terecht op het 
kantoor van het Legermuseum in Leiden. 
Ik verwerkte daar de in- en uitgaande 
post, deed de archivering, bediende de 
telefooncentrale en was secretaresse van 
de directie. Ik was er -zeg maar- het 
administratieve manusje-van-alles. " 
 

Bij de Marine Luchtvaart Dienst 
kwam je je latere echtgenoot 
tegen!? 
 

"Inderdaad, hij was weduwnaar en toen 
stuk ouder dan ik. Hij was daar chef 
d'equipage in de rang van opperschipper. 
In 1976 werd hij vakofficier. Aanvankelijk 
zei hij dat hij nooit meer zou trouwen. 
Maar toen hij 50 jaar werd en met 
pensioen kon gaan, zei hij ineens: 'Stel de 
datum maar vast!’ In november 1978 
hebben we elkaar dan toch het jawoord 
gegeven. Ik was toen 41 jaar oud. En ik 
dacht: 'Hij met pensioen, dus ik ook met 
pensioen!' Ik wilde gaan reizen, liefst zo 
ver mogelijk. Maar mijn man had hier 
geen behoefte meer aan. Hij kende alle 
havensteden van de wereld, maar meer 
ook niet. Toch kon ik hem verleiden tot 
wat weekjes en weekendjes naar Tsjechië, 
Parijs en Zweden. Er ging een wereld voor 
hem open. Ook ging hij mee op een 
cruiseschip over de Rijn, al vond hij de 
binnenvaartschepen maar kleine 'kut-' 
bootjes. Sorry voor het woord. Mijn man 

stierf op 68-jarige leeftijd aan de gevolgen 
van een herseninfarct. We hadden toen 
juist dit appartement in Voorschoten aan 
het Vlietzicht gekocht. Hij heeft er helaas 
niet meer van kunnen genieten. Op het 
laatst was hij als een kasplantje, dat 
voortdurend verzorgd moest worden. Ik 
mis de uitstapjes, maar ik doe die niet 
graag alleen. Inderdaad, ik mis een 
vriendin om dat samen mee te delen." 
 

Jouw woning ademt marine. 
Overal hangen, liggen of staan 
herinneringen uit die tijd, die 
klaarblijkelijk belangrijk voor je is 
geweest. Naast Stg. NGID lid ben je 
ook lid van de Vereniging van ex- 
en actief dienende vrouwen der 
Koninklijke Marine. Ga je naar 
veel bijeenkomsten? 
 
"Ik ben daar heel selectief in. De marine is 
en blijft een echt mannenbolwerk. Dat 
merk ik iedere keer weer. Onlangs heb ik 
nog deelgenomen. aan het Veteranen-
defilé in Den Haag, ga ik af en toe nog naar 
een oploopmiddag en een reünie en ieder 
jaar in september reis ik naar Roermond 
voor de Indiëherdenking." 
 

Laatste vraag: Hoe vul je je dagen? 
Heb je hobby's? Lees je 
bijvoorbeeld? 
 
"Lezen doe ik niet veel. Ja, de 
binnenkomende post en ik ben 
geabonneerd op wat  marinebladen zoals 
‘VastWerken’. En verder kijk ik veel 
televisie en doe ik in de buurt mijn 
dagelijkse boodschappen. Ik heb geen 
kinderen en daarom ook geen 
kleinkinderen. Nee, aan een pc en het 
internet begin ik niet meer. Wel houd ik 
van daguitstapjes, maar ik mis hierin een 
maatje van mijn eigen leeftijd ... 



 



 

De contributie voor 2016 is vastgesteld op €5,- Graag overmaken op rekeningnummer   

NL46 ABNA 054 80 16 267  t.n.v. Stg. NGID, 9072AJ34,  onder vermelding van 

naam en contributie 2016. Een donatie is uiteraard van harte welkom. 

De themadag 2016 wordt gehouden op 21 april. Op uitnodiging van de commandant 

Opschool zullen we een bezoek brengen aan de recentelijk geopende nieuwe Opschool. De 

dag wordt afgesloten met een “Happy Hour” en een uitgebreid nasi buffet in de Witte Raaf. 

De kosten voor deze dag zijn €20,-  Het maximum aantal deelnemers is gesteld op 60. 

Volgorde van inschrijving is de ontvangst van de betaling op   rekeningnummer   NL46 

ABNA 054 80 16 267  t.n.v. Stg. NGID, 9072AJ34,  onder vermelding van themadag 

2016. 

 

 

 

 

 

 

In de vorige nieuwsbrief vroegen we of er interesse was voor een vaartocht op AMS ms 

Bernisse We ontvingen vier aanmeldingen. Zoals u zult begrijpen is dit niet voldoende om 

een vaardag te organiseren. Wij houden ons aanbevolen voor initiatieven in welke vorm dan 

ook, maar er moet wel voldoende draagkracht onder de leden van de Stichting NGID zijn. 

Dus schroom niet en kom met initiatieven. Ook houden we ons aanbevolen voor uw input in 

de Nieuwsbrief. Foto’s, artikelen, boekwerken en anekdotes zijn van harte welkom. De 

volgende nieuwsbrief verschijnt medio maart 2016 en u kunt uw informatie sturen naar 

redactie@ngid.nl    

Van de Penningmeester 

mailto:redactie@ngid.nl


Nostalgie 

Radioafstandpeilers plotter en vuurleiding.  

(Besch. M. v.. M. No. P 104/4/1/45 d.d. 24 Januari 1945.) 

  

Brevetten radio afstand peiler  (algemene eisen) 

  

A. Toelatingseisen 

1. Opleiding radio afstand peiler 2de klasse 

Voor plaatsing bij de opleiding tot radioafstandpeiler 2de klasse komen in aanmerking:  

kwartiermeesters, matrozen, schrijvers, botteliers, hofmeesters, kleermakers, schoenmakers, 

barbiers en matrozen voor speciale diensten. 

 Zij moeten: 

a. goed kunnen lezen, een leesbaar handschrift hebben (Selectieproef 7) en de vier 

hoofdbewerkingen der rekenkunde met tiendelige breuken kunnen uitvoeren (Selectieproef 

5) 

b. vallen in de groepen A en B voor voorstellingsvermogen en intelligentie (Selectie proef 1) 

en accuraatheid (Selectieproef 4). 

c voldoen aan de geneeskundige eisen voor radio afstand peiler (Circ. Z. 1029) 

d. niet vroeger aan de opleiding hebben deelgenomen, tenzij ziekte toenmaals, oorzaak was, 

dat zij de opleiding verlieten. 

e. niet in het bezit zijn geweest van eenig brevet radio afstand peiler. 

2. Opleiding radio afstand peiler lste klasse. 

Voor plaatsing bij de opleiding tot radio afstand peiler Iste klasse, komen uitsluitend in 

aanmerking schepelingen met het brevet R.A.P. 2de klasse, die als zoodanig hebben 

voldaan, en ten minste een half jaar vaarpraktijk hebben als R.A.P. 

 B: Bekwaamheidseisen: 

Bij de opleidingen tot radio afstand peiler worden de schepelingen opgeleid in twee 

hoofdrichtingen, t.w. tot radio-afstand peilers bestemd voor de radarwaarschuwingstoestellen 

en plotbediening in gevechtsinformatie- en vliegtuigdirectie organisatie (R.A.P.P.) en radio-

afstand peilers bestemd voor radarartillerie-toestellen en vuurleiding bediening (R.A.P.V.). 

I  Brevet R.A.P. 2de klasse Plotter. 

 De eisen van bekwaamheid voor het verkrijgen van het brevet  radio afstand peiler 2 de 

klasse plotter zijn: 



1 Algemene kennis hebben van de ontwikkeling van radar in de Marine en de, toepassing 

van radar voor gevechtsinformatie, vliegtuigdirectie en artillerie. 

2 Enige kennis hebben van de algemene beginselen  radar en elektriciteit. 

3 Kunnen behandelen van standaardtypen radarwaarschuwingstoestellen en algemene 

kennis hebben van wat  met deze toestellen kan worden bereikt. 

4 Eenige kennis hebben van radartegenwerking, en storen en maatregelen tegen 

radiopeiling door de vijand en van het gebruik van I.V.V. (Indicator vriend of vijand). 

5 Eenige kennis hebben van vliegtuig aanvallen en konvooi bescherming.  

6 Goede kennis hebben van de codes gebezigd in de gevechtsinformatie-organisatie. 

7 enige bedrevenheid hebben in het bijhouden van de zee plot en goede bedrevenheid 

hebben in het bijhouden van de luchtplot. 

II  Brevet R.A.P. lste  klasse Plotter. 

De eisen van bekwaamheid  voor het verkrijgen van het brevet radio afstand peiler lste 

klasse plotter zijn: 

1 Goede kennis hebben van de toepassing van radar in de gevechtsinformatie organisatie, 

en de vliegtuigdirectie organisatie. 

2 Kennis hebben van de algemene beginselen van radar en elektriciteit, en geoefend zijn in 

het hoogtemeten met radar. 

3 Goede bedrevenheid hebben in het behandelen van de standaard typen van 

radarwaarschuwingstoestellen en daarbij kunnen optreden als zelfstandig radio-afstand- 

peiler. 

4 kennis hebben van radartegenwerking en storen, maatregelen tegen radiopeiling door den 

vijand en goede kennis hebben van het gebruik van I.V.V. 

5 Goede kennis hebben van de codes gebezigd in de gevechtsinformatie organisatie. 

*Plotten .Het visualiseren op het scherm of het vastleggen op papier van een hoeveelheid 

gegevens, waarbij gebruik gemaakt wordt van een aantal (coördinaat-)assen. 

Overgangsbepaling. 

Aan radioafstandpeiler met het brevet R.A.P. wordt met ingang van 1 Januari 1945 het 

brevet radio afstand peiler 2de klasse toegekend, zonder de aantekening P of V. Na het met 

goed gevolg doorlopen van de opleiding Radioafstandpeiler 1ste klasse word hen de 

aantekening plotter of vuurleiding toegekend. 

 Met dank aan Fred Sint 

  



 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

  



NAVGIS – sectie Engels 

 Dit is een in memoriam gloriam voor een oud-NGID’er. Zijnde Dick Stegers. 

Meteen even terug gaan naar dat woord: oud of oude of ouwe. Soms beschouwd als vernederend of 

afzeikerig.  Maar mijn leermeester Stegers was niet alleen ‘master’ in het Engels maar ook “ meester” 

in het Nederlands. Hij leerde me het een en ander over de echte Nederlandse taal en hij was bepaald 

wars van de verengelsing van onze taal en dat heb ik sindsdien altijd meegedragen. Dat ‘ouwe” is in 

het Engels en in het Duits (zie Old Shatterhand e.d.) old en alt, vaak een ere aanduiding voor iemand 

waar men. Voor zijn levenservaring, respect had. En dan is er nog de Oost-Nederlandse (Saksische) 

naam aanduiding: oude- of olde- En als protestants-kerkelijke ambtsdrager : ouderling; ook oudste 

van een gilde. Dus aangesproken worden met “oude, ouwe” is oorspronkelijk eerder een eretitel. 

Alles volgens de ” oude” Stegers. Dat was een kleine terzijde en inleiding. Ik denk dat wij, RAPP’ers en 

NGID’ers (en niet te vergeten onze Plotsters) in dat fameuze Marine Selectie Centrum in Hilversum 

(*) op onze kennis en vaardigheid van de Engelse taal geselecteerd werden. Net als onze 

verbindingsbroeders waren wij ongeveer de enigen die de NAVO-taal: Engels dienden te beheersen. 

We vormden een relatief nieuw dienstvak. De andere dienstvakken als Telegrafist/Seiner/Telexist 

poseerden als de intellectuelen onder de rang van officier. En daar kwam een clubje jonge honden 

hun status 

bedreigen;  mannen die 

informatie verzamelden, 

dezen rangschikten en het 

commando informeerden 

en adviseerden over 

te  volgen tactieken. Een en 

ander uitwisselden met 

andere eenheden (dezen 

soms zelfs dirigeerden) en dat alles in de Engelse taal. Ik denk dat wij, NGID’ers, bijna allemaal 

MULO-gasten waren met goede Engels taal beheersing  die in de Dekdienst/Radio-Afstand-Peiler-Plot 

gedirigeerd werden. (Goed! Engels schijnt dus erg belangrijk te zijn geweest. Lekker met zo’n ouwe 

Garent op een nog ouder Napoleontisch fort schildwacht te lopen) Engels kunnen spreken en 

verstaan was bijna de essentie van ons vak. Wat maakte onze Engelse taalbeheersing  nou zo anders 

dan die van techneuten en verbindelaren? Techneuten moesten de beschrijving van een 

Amerikaanse vliegtuigmotor of van een Engelse gasturbine kunnen lezen. Verbindelaren moesten 

een code van punten en strepen kunnen overzetten  in letters en cijfers, zonder de diepe betekenis 

van het bericht te doorgronden. Wij, fiere RAPP’s en NGID’ers moesten soms een vorm van 

conversatie kunnen voeren. Het dirigeren van een heli of en vliegtuig was toch wel iets meer dan 

ATP1(B)-riedels opnoemen. Zelfs wij deden dat er even bij in onze opleidingen. CORPEN SIERRA 

270……lekker moeilijk zeg!! En dan chef seiner zijn en spelen het commando te adviseren. 

Commandant, we moeten straks een zoekslag over koers 70 uitvoeren. Stand by…..execute…, Nu 

uitvoeren!! En in de RADIO-centrale ratelde het ene na het andere bericht  in of uit. Dacht je nou 

echt dat telegrafistje  begreep wat er in OPGEN JULLIET en dergelijke berichten stond? Sommige 

verbindelaren kwamen iets boven hun gemiddelde uit en werden als EOV’ers in de 

OPOPS   geïntegreerd . Zelfs met ogenschijnlijk eenvoudige verbindingen als bij BOZ/RAS waren wij 

het die de verbindingen onderhielden. En het was niet altijd collega Jan op de Zuiderkruis aan de 

andere kant van de lijn. Engelsen, wiens basistaal Cockney of ’n provinciaal  rattetaaltje was. 

Portugezen die hun EO er bij riepen als iemand Engels sprak (dat deden ze zelfs op de CIP=Combat 

Information Plotwave[lullig,  maar ik kan even niet op de  benaming van de opvolger komen; er is 

vast wel een collega die dat wel weet]) Wat dacht je van een Noorse stafofficier die suggereerde, in 

het heetst van de oefen-strijd, dat ik “single-man” was. Ik dacht echt even dat hij verkering met me 

wilde. Foutje mijnerzijds, hij bedoelde “signalman”, seiner dus. Dat geeft ook aan , bezijden het feit 



dat de Noor ’n klote Engelse uitspraak had, hij zomaar aannam dat ik ook de ”skills’ van een 

verbindelaar had. Overigens kan ik u verzekeren dat ik geen amoureuze verbintenis ben aangegaan 

met deze Noor. Fijn dat je bijna vloeiend Engels kan praten als je rond elf uur s ’avonds in de Chiefs 

Mess in Rosyth en Engelse collega moet te woord staan over het Link-11 plan voor de komend 

Roebuck-ex. Na enige beleefde uitwisselingen tracht ik de Limey duidelijk te maken dat mijn 

belangstelling op dat tijdstip even meer in “wein, weib und gesang” lag (hoe vertaal je dat in Queens 

English?) Waarop het mannetje zich excuseert en zegt dat zijn vrouw in Plymouth verblijft…….Laat 

maar……..Wij en de Engelse taal. Voor mij is het duidelijk de tweede taal, vaak vloek en droom ik in 

dat taaltje. En na meer dan twintig jaar in Frankrijk is het Engels nog steeds dominant. Praten we 

over Nederlanders en de Engelse taal. Duidelijk is nu wel dat de gemiddelde Nederlander erg 

geporteerd is van zijn Engels taal beheersing n dat dat erg tegen valt. Niet in de stijl van: I throw you 

the keesie and you give me the trossie combalie” En de chef d ’equipage  die zijn anderstalige gasten 

in d Gouden Bal verwelkomt met: “I hate  you welcome”. Nu moet ik wel oppassen met hilariteiten 

over andermans rug. De gemiddelde Nederlander is al snel tevreden oven zijn Engelse 

taalbeheersing.  En niet altijd correct, blijkt…..Zelf heb ik best wat blunders gemaakt en ik zal ze u 

niet onthouden. Eens, STANAV in Montreal/Quebec., klets ik wat af tegen wat leuke Canadese dames 

en vertel hun dat “my uncle fucks horses’ u begrijpt dat ik het had over een oom die paarden fokte. 

Niet veel later ,bij een rondgang over en langs mijn schip, legde ik uit dat dit schip “dubble screwed’ 

was . Ik meende echt te verklaren dat ons mooie fregat twee schroeven had. De andere betekenis 

van “screwed” werd me lachend en fijntjes uitgelegd. Toch was Montreal een vermoeiend en leuk 

intermezzo geworden. Mijn Engels……natuurlijk, voor de meesten van ons was de basis enige jaren 

MUL:O, Afhankelijk van je durf, dat wat je op de wal oppikte. Maar ik weet zeker dat het  talen 

practicum  van Stegers  een enorme “boost” heeft gegeven. In dat oude fort dat ooit gebouwd was 

om die verdomde Engelsen buiten te houden….. daar werd een onderwijs-sectie  geinstalleerd om 

jonge marinemensen de Engelse taal bij te brengen. Daar waren de “cubicles” Individueel taal-

onderwijs, maar ook streng gecontroleerd. Voor die tijd best wel modern. Daar waren de hokjes waar 

iedereen zijn “English for RP’s  en vervolgopleidingen volgde. Het betekende niet dat je aan jezelf 

werd overgelaten. Mr. Stegers monitorde alles. En streng. Ik herinner me de Kpl-opleiding  waar hij 

ons opdroeg om de volgende dag een verhandeling over de Engelse literatuur te houden. Niet een 

dingetje dat je uit je les-stencils haalde dus. Die volgende dag had ik echt niets voorbereid en toen hij 

me aanwees om mijn verhandeling te houden zag ik de achterzijde van  Prisma-woordenboek met, 

jawel een beknopt overzicht van de Engelse literatuur. Helden als Chaucer en Shakespeare. Mijn 

redding want Mr.Stegers was niet mals al je je huiswerk niet gemaakt had. Dus vertaalde ik zonder 

blikken of blozen wat er voor me lag.  Enige dagen later  riep hij me apart en zei dat hij er niet was 

ingetrapt want hij kende natuurlijk die tekst op de achterkant. Ik kwam er toch mee weg, zelfs met 

compliment om mijn vlotte reactie en taalbeheersing. Eens, in afwachting van de SGT-opleiding was 

ik do de NAVGIS geplaatst en er werd een ”zinvolle”  functie voor me gezocht en gevonden. Ik werd 

op de sectie Engels gedetacheerd. Dat was een leuke periode. Er werden toen door 

Mr.Stegers  cursussen Engels voor mariniers (English for Marines) en Engels voor duikers (English for 

Divers) gecreeerd.  Hij liet me de vrijheid om zijn methodiek door te nemen en waar gewenst te 

critiseren. Ik was nog maar een korporaaltje!! Ik ben naar de Soemba in Den Oever geweest om e.e.a. 

door te nemen. Super, ik trof oude baksmaten/duikers en er bleken weinig aanpassingen nodig.  Met 

“English for marines” waren ook  bijna geen aanpassingen nodig.  Uit zowel Rotterdam als Den Oever 

kwamen “proef-klassen” in de cubicals hun English oefenen en beproeven. Liep prima. Maar Mr. 

Stegers vond dat de torren  de lesstof ook in praktijk moesten  oefenen en hij wees zijn assistent, de 

KPLNGID aan om op het boventerrein wat te gaan exerceren. Duidelijk wat onwennig werd daar door 

de leerlingen gehoor aan gegeven. Moeilijk, een LTZ1 die een duidelijk en streng uitgesproken order 

had gegeven, maar exerceren onder leiding van een vlootbaal?  Eigenlijk verliep het best redelijk tot 

Mister English even poolshoogte kwam nemen en meteen de aanwezige officieren en 

onderofficieren  bevel gaf  ook in het gelid plaats te nemen.  Er waren toen nog geen fotograferend 



telefoons, jammer, want ik had graag de gezichtsuitdrukkingen vastgelegd.  Zalig, en ik moet 

toegeven dat ik wel wat wraakgevoelen voelde voor al die domme eikels die me  in de EMV en op de 

kaderschool zo hadden afgeblaft….. Atten…….tion, en dan gingen ze stijf staan. Dat deden ze als 

goede soldaten natuurlijk perfect, ze kunnen niet anders.  En toch vond Mr.Stegers dat het allemaal 

een paar keer over moest.  Ik vermoed dat hij ook nog even moest afreageren op de bullebakken van 

zijn tijd……… 

Padjang 

  



Onderzeebootbestrijdingsdienst 

 

  



 

Met dank aan Fred Sint  



 

 

De kracht van de Stichting NGID zijn haar leden. Momenteel meer 

dan 300. Wij vragen u om eens diep na te denken of er onder uw 

kennissenkring nog (oud) collega’s zijn die een binding met het 

commandocentrale werk hebben. Graag ontvangen wij het adres of 

emailadres van deze personen zodat wij  ze kunnen benaderen. 

  



Het bestuur van de Stichting NGID 

wenst eenieder  

 

en hopen u in goede gezondheid op één 

van onze activiteiten te mogen 

ontmoeten. 


