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 Terwijl de meeste leden wellicht al hun 

koffers aan het pakken zijn om op een 

verdiende vakantie te gaan, is het bestuur 

weer druk in de weer om een interessante en 

goed gevulde Nieuwsbrief op te stellen. In 

deze Nieuwsbrief kunt u een verslag lezen 

van de laatst gehouden themadag op 26 april 

2016 met als onderwerp de bezichtiging van 

de “nieuwe” Operationele School maar ook 

het aanbieden van het schilderij aan de 

commandant van de Operationele school. Een 

speciaal blijk van waardering is er voor Frans 

Bianchi, de maker van het aangeboden schilderij, die op ons verzoek een prachtig schilderij 

heeft gemaakt waarin zowel “oude” als “nieuw” NGID/Operationele Dienst zaken naar voren 

komen. Nog bedankt Frans!  

Aan deze themadag werd deelgenomen door maar liefst 70 leden. In de vorige Nieuwsbrief 

gaf ik al aan dat deze themadag een interessante dag zou worden. Dankzij de medewerking 

van de commandant van de Operationele School (KLTZ Jos Oppeneer) en de Chef der 

Equipage (AOO ODOPS Jos Koning) is deze themadag dan ook een groot succes 

geworden.  

Bij de opening van de themadag in de Witte Raaf door de secretaris werd al aangehaald dat 

het bestuur door omstandigheden niet in staat is om haar taken op de juiste wijze uit te 

oefenen. Ernstige ziekte en zeer bij een aantal bestuursleden zijn hier debet aan. Dit was 

ook de reden dat niet alle bestuursleden acte de presence konden geven tijdens de 

themadag. 

Zoals u allen weet heb ik vrij regelmatig in de verschillende Nieuwsbrieven aangegeven dat 

wij nog steeds vacatures hebben in het bestuur van de Stichting NGID. Ook tijdens de 

opening van de themadag en gedurende de vele amicale gesprekken door de aanwezige 

bestuursleden met de leden is dit onderwerp naar voren gebracht. Niet alleen ziekte en zeer 

spelen hier een rol in maar het bestuur wil ook op de toekomst voorbereid zijn waarbij 

jeugdige elan en nieuwe frisse ideeën goed gebruikt kunnen worden om onze Stichting te 

laten blijven wat het nu is.  

Gedurende en direct na de afgelopen themadag kreeg het bestuur drie toezeggingen van 

leden dat zij interesse hadden in een functie als bestuurslid van de Stichting NGID. Het 

bestuur waardeert dit ten zeerste en vertrouwt er dan ook op dat zij  met veel enthousiasme 

ons bestuur zullen versterken. De nieuwe bestuursleden zijn: 

Ton Leenders (penningmeester); Gerrie Legué (2de penningmeester); Rens Beglinger (PR en 

redacteur Nieuwsbrief) 

Deze personen zullen dit jaar het stokje gaan overnemen van hun voorganger en per 1 

januari 2017 de betreffende functie gaan uitvoeren. Zij zullen zich in de aankomende 

Nieuwsbrieven zichzelf aan u voorstellen. 

Helaas zullen ook twee bestuursleden het bestuur gaan verlaten. Dit zijn: Wim van Ieperen 

(redacteur Nieuwbrief, penningmeester en aanjager bij het bestuur); Rieni Heemskerk (PR, 

2de penningmeester en fotograaf). 



 

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.  

Namens het bestuur wil ik u allen de hartelijke groeten doen en veel plezier wensen met 

deze Nieuwsbrief.  

 

 

 

Ton Leenders: geboren in Nijmegen in 1954. In 

dienst in augustus 1970, als matroos met brevet 

onderzeebootverkenner. Dus na matrozenopleiding 

geplaatst aan boord van Hr. Ms. Zeearend. Eerste 

plaatsing Hr. Ms. van Galen met onder andere de reis 

naar Rusland en Roemenië. Via een west term aan 

boord van Hr. Ms. Groningen en Hr. Ms. Panter naar de 

KOB (KPLOBD opleiding). Als KPL diverse varende 

plaatsingen, onder andere west term aan boord Hr.Ms. 

Overijssel; in 1979 aan boord Hr. Ms. Limburg 

bevorderd naar SGTOBD. Als SGT op bureau 

Organisatie om in 1981 naar Vlissingen geplaatst te 

worden op afbouw Hr. Ms. Abraham Crijnssen. In 1985 

bevorderd tot SMJROBD, geplaats bij de ASTT op de Operationele school. Na 3 jaren 

plaatsing Hr. Ms. Banckert, na 3 jaren naar bureau onderwateronderwijs (OWO). In 1991 

bevorderd naar AOOOBD, nog steeds OPSchool. Daarna diverse plaatsingen als Chef 

Equipage, varend en bij de Opschool/ NL/Be Opschool om in 1999 benoemd te worden als 

LTZ2 bij de SMVBO als voorlichte Alcohol & Drugs. Na 4 jaren overgeplaatst naar Marine 

Hoofdkwartier als Stafofficier van Dienst en 2005 bevorderd naar LTZ2oc. Functioneel 

Leeftijd Ontslag in maart 2007. Bijna onmiddellijk na het FLO werd ik gevraagd om bij Brijder 

Verslavingszorg te komen werken als preventiewerker, iets wat ik met veel plezier alweer 9 

jaar doe. Ben tussendoor ook 4 jaar Raadslid geweest in gemeente Anna Paulowna, 12 jaar 

lid van de Raad van Toezicht bij Woningbouwvereniging Anna Paulowna en 5 jaar lid van de 

Raad van Toezicht bij woningbouwvereniging Beter Wonen in Hippolytushoef en Wieringen. 

Momenteel ook boekbeheerder van de Linschoten Vereeniging (www.linschoten-

vereenigng.nl) en lid van het Uitvoerend Comité van de 4Daagse Nijmegen. Hobby: vooral 

geschiedenis, onder andere die van Nijmegen en zeevaartgeschiedenis. 

 

  

http://www.linschoten-vereenigng.nl/
http://www.linschoten-vereenigng.nl/


Rens Beglinger: Omdat ik medio dit jaar een bestuurstaak in de 

Stichting NGID ga vervullen wil ik mijzelf aan jullie voorstellen. Ik ben 

Rens Beglinger, getrouwd, wij hebben 2 kinderen en wonen in 

Julianadorp. Na het MAVO examen in 1972 leek het mij wel wat om net 

als mijn broer Han (die was toen telegrafist) ook wat van de wereld te 

zien, verder studeren; ach dat kon later nog wel. Zodoende kwam er op 

een avond een marine-voorlichter op huisadres langs, en na wat heen 

en weer praten vond hij  Matroos RAPP wel wat voor mij. Natuurlijk had 

ik geen idee wat dat dan mocht zijn maar het klonk leuk, iets met 

potloden en een radarbeeld en veel vrij in het 

buitenland. Er is niet gesproken dat ik eerst als 

MATR Nautische Dienst moest gaan varen, en dat 

RAPP een brevet was. Niet gesproken over het 

meewerken aan het onderhoud schip, bikken en 

meniën, ingedeeld bij de wipper ploeg, BOZ, 

victualiën laden, vuil storten, varen met sloepen 

en pik voor en pik achter, 3 van de 4 de reewacht 

lopen, en uiteraard op de DW de hele whale-gang 

van het kabelgat tot mortierkuil moeten aanvegen 

en dweilen. Maar goed eerst maar eens gekeurd worden, hierover is al veel geschreven door 

anderen in de nieuwsbrieven dus daar kan ik kort over zijn. Tussen alle keuringen door 

smaakten de kroketten en frikandellen prima en werd mijn  naam niet opgeroepen en hoefde 

ik niet met jas en tas bij de portier melden. Uiteindelijk mocht ik in Hilversum opkomen en 

begon daar mijn marine loopbaan in bak 247 bij KWMR Beuk. Na de EMMV, welke glansrijk 

door mij werd doorlopen wist ik  hoe ik moest marcheren, roeien, geweer schieten en 

salueren en waar de Boomhoek lag. Ook werd ons de basis knopen en steken en keesje 

gooien op het betonnen opleidingsschip Noord-Brabant schip geleerd. Vlak voor het einde 

van de opleiding werd mij aangezegd dat ik bofte en dat ik naar Den Helder mocht om op 

Fort Navgis naar school te gaan. Ik geloof niet dat iemand niet weet hoe het op Navgis  aan 

toeging, hele leuke ervaringen heb ik daar aan overgehouden. Na de opleiding kwam SMJR 

Boer Rookhuizen naar de klas toe en werden de plaatsingen verteld, ik was wederom een 

gelukkig iemand omdat ik maandags naar de Tjerk Hiddes zou gaan welke spoedig zou gaan 

deelnemen aan een opwerkperiode, geen idee wat dat precies in ging houden maar dat ik 

binnenkort ging varen was wel duidelijk. Ik ben aan boord van de Tjerk Hiddes opgevangen 

door mijn oudere collega’s o.a. John Florie, Spooky Edwards, Ties Pluiter, John Raats, 

Gerard Voets  en Willem van ’t Padje.  Alles onder de bezielende leiding van SMJR 

Bonovrie. Van bovenstaande mannen heb ik veel geleerd wat goed van  pas kwam in het 

vervolg van mijn varende plaatsingen. Zeker en herkenbaar voor iedereen, er werd in de 

beginperiode stevig gevaren en dat was prima, hard werken en hard ontspannen. In 1975 

maakte ik de overgang naar de GW, vrijdags terug uit Stanavforlant met de Tjerk Hiddes om 

maandags te melden aan boord van de Tromp in Vlissingen, een wereld van verschil. Op de 

Tromp maar ook op De Ruyter heb ik heel veel gevaren als MATR maar ook als KPL, SGT, 

SMJR en AOO in allerlei functies zoals HDO, EOVC, Link-Control, ASSLVO , OBTL en COD. 

  



       Liefde in Edinburgh. Zomer '55. 

Ik had het op de Ruyter eigenlijk best naar mijn zin. 

Okay, het was een groot schip met een grote-schepen-

discipline. Het was zó groot dat ik al een week aan 

boord zat, toen ik voor het eerst mijn ouwe maatjes 

'Buk' Kamminga en Jan Verberne tegenkwam met wie 

ik indertijd door de keuring in Voorschoten was 

gekomen. En het duurde ook een poosje voor ik een 

plekje in de Commandocentrale kreeg want er waren 

meer RAPPs dan 'radarbaantjes'. Er waren gewoon 

teveel bemanningsleden aan boord om iedereen een 

leuk klusje te geven. Dus was aanvankelijk de opdracht 

van de Schipper: schoonmaken van de wasplaats of 

bikken-en-bijhalen-waar-nodig aan dek. Ik dacht nog 

wel eens aan die selectieofficier in Voorschoten die mij had voorgehouden dat ik 

waarschijnlijk nooit dekwerk zou moeten doen omdat ik het brevet RAPP 'kreeg'... Maar 

uiteindelijk, op een mooie ochtend werd ik na baksgewijs naar de commandocentrale 

gestuurd. Ik vloog geloof ik de trappen op. Ik meldde me bij de commandocentrale officier en 

kreeg de opdracht ‘kijken en niks doen’. Ik 

was in de ‘NGID-hemel’ beland! In het 

schemerdonker zag Ik de grote plottafel en de 

plotter die met kleine streepjes de posities van 

schepen in de buurt aangaf, en er 

ondersteboven symbooltjes bij tekende. De 

CCO die met regelmaat gegevens per 

intercom naar de brug stuurde en de peilers 

die van achter hun radarschermen verslag 

deden van wat zich in onze omgeving 

afspeelde. Nu ik ‘in het echt’ meemaakte wat 

wij op NAVGIS zo vaak hadden nagespeeld, 

was ik volkomen overrompeld.  ’s Middags mocht ik een poosje naast een ZW set meekijken 

naar wat een peiler deed en de volgende dag werd ik zelf aan het werk gezet. Ik was de 

koning te rijk: mijn leventje werd steeds maar mooier! We maakten mooie reizen en het leuke 

van de afmetingen van de de Ruyter was dat er wél wat aan kwam zetten als wij ergens 

binnenliepen. Half  Weymouth kwam zich aan ons vergapen toen we in de baai voor anker 

lagen en in Bordeaux waren wij 'the talk of the town', maar dan op z'n Frans. Daar waren ze 

zo blij met ons vlootbezoek, dat we gedurende ons verblijf vrij met de trams mochten reizen. 

Aanvankelijk ging dat wel goed maar we bleven acht toffe dagen en we hadden maar 

franken voor een dag of vier. Toen was iedereen zo'n beetje door zijn Franse geld heen en 

werd gratis met de tram van het ene naar het andere eindpunt reizen, het goedkoopste 

tijdverdrijf. In trossen hingen de Nederlandse marinelui aan het openbare vervoermiddel 

zodat geen Bordeauxenaar er meer in of uit kon. Waarna het gratis vervoer werd 

afgeschaft... Tijdens mijn weekenden steeg mijn ster in de Bierkelder (mijn vaste stamkroeg 

in Alkmaar) tot ongekende hoogte, want ik liet  geen detail uit mijn 'ruige zeemansleven' 

buiten mijn verhalen. In 1955 waren Engeland en Frankrijk voor de meeste mensen nog 

'verre landen' en ik mocht dan een varende landsverdediger zijn, in wezen was ik nog 

gewoon een pubertje natuurlijk, die zwelgde in de aandacht die hij kreeg... Na nog een paar 

dagen voor een vlootshow naar Amsterdam, stond Schotland op ons programma. 



 We voeren de Noordzee over en de Firth of 

Forth op, tot we even voorbij de Railway 

Bridge bij Queensferry tegen de kant gingen. 

Met een maatje ging ik een paar uur later 

parmantig de valreep af om te gaan stappen, 

maar dat viel in Queensferry een beetje 

tegen. Het opwindendst was een bezoek aan 

een pub. Daar slijmden we ons al snel bijna 

de vernieling in door aan een paar leuke 

meiden te bekennen dat we het 'hier in 

Engeland' geweldig naar onze zin hadden. 

Dat werd opgevangen door een paar lokale 

boerenjongens die ons vervolgens nogal uitdrukkelijk aan het verstand brachten dat we 

helemaal niet in Engeland waren, maar in Schotland! En dat bleek een groot verschil te 

maken. De volgende dag reisde ik met een hofmeester met een ludiek boemeltje naar 

Waverley Station in Edinburgh. Daar gingen we echt cultureel doen, was de bedoeling. Dus 

bezochten we The Castle en bekeken het standbeeld van ene sir Walter Scott. De 'hof'  

vroeg zich af of hij misschien de uitvinder was van Scotch (whiskey) maar bij navraag bleek 

deze sir Schotlands grootste schrijver uit de vorige eeuw te zijn. Princess Street lag er mooi 

bij en het aangrenzende park ook en bovendien scheen de zon uitbundig. Dat maakte dorstig 

maar daar was in een pub met een paar 'ales' natuurlijk wel wat aan te doen. Smaakte naar 

'paardenpis' trouwens, vond de Hof.  Terug buiten begonnen we ons te vervelen, dus 

besloten we om onze belangstelling te verleggen naar het vrouwelijk schoon op straat. En 

Eros was met ons want niet lang daarna kregen we contact met twee leuke meiden. 

Schatjes, echt waar! De mooiste van de twee was Jean McMillan en ik was vanaf de eerste 

seconde wég van haar. Die dag beleefden we de romantiek van soms hilarische gesprekken 

door het taalverschil en de romantiek van het jong zijn (en van verschillende 'kunne'!). Toen 

we terug gingen naar boord, had de Hof het wel gezien, maar ik had een afspraak met Jean, 

de volgende dag. Opnieuw beleefden we een fantastische dag, hoofdzakelijk doorgebracht in 

Princesspark. Jean kreeg me zelfs zover dat ik 

me aan de Fish-and-chips waagde, en dat was 

de enige dissonant want ik heb een grondige 

hekel aan het eten van alles dat zwemt. Maar ter 

wille van de liefde slikte ik alles dapper weg. 

Jean kwam uit Portobello, vlakbij Edinburgh en 

ze vertelde over haar familie, haar nogal trieste 

jeugd en over haar leven. Toen ik weer terug 

ging naar de de Ruyter hadden we verkering en 

stevig ook, hadden we afgesproken. Nóg een 

dag later vertrokken we weer naar zee en Jean 

was op de kade om me uit te zwaaien. Ik was ten prooi aan een verwarrende 

dubbelzinnigheid. Ik voelde voor het eerst de zoete pijn van een afscheid dat ik niet wilde. 

Maar ik wilde ook geen dag missen van alle avonturen die nog voor ons in het verschiet 

lagen. 

 

                                                       



Van onze lokale verslaggever. 

Eindelijk was het dan weer zover, de themadag 2016. Dit keer stond de “nieuwe” Operationele 

School op het programma. De inschrijving voor deze themadag had uiteraard, zoals gewoonlijk, niet 

over belangstelling te klagen maar helaas was men gebonden aan een, door de Opschool gegeven, 

limiet van 70 personen. Toch nog een behoorlijk aantal aangezien de lessen van de cursisten tijdens 

ons bezoek gewoon doorgingen. Ik heb wel de indruk dat wij, gelukkig maar, een bijzonder plaatsje 

innemen bij het huidige leiding van de school en ze kosten nog moeite sparen om ons tegemoet te 

komen. Maar het is misschien zinvol om bij het begin te beginnen. Het was om twaalf uur 

verzamelen in de "Witte Raaf” op de Nieuwe Haven. Als ik de MBK passeer vind ik het altijd weer 

spannend om te zien hoe e.e.a. veranderd is sinds de laatste keer dat ik op het marine terrein was. Ik 

heb de indruk dat de ene nieuwbouw na de andere uit de grond word gestampt en als je dan de 

naambordjes ziet wat er is gevestigd zegt me dat (helaas) meestal helemaal niets meer. Waar is de 

tijd gebleven dat de simpele aanduiding plunje-magazijn. bottelarij, kooi-zakkenboer en noem maar 

op gemeen goed waren. Maar niet teveel piepen over veranderingen, de oogjes richten op de 

toekomst. Bij binnenkomst in de "Witte Raaf" werden we hartelijk verwelkomd door het bestuur. Er 

stond een heerlijk dampend kopje koffie te 

wachten met een goedgelegd broodje. Sommige 

van ons waren al enige uurtjes onderweg om in 

Den Helder te komen en waren wel toe aan wat 

lekkers (maar de tap was helaas nog dicht). De 

man die we uiteraard miste bij binnenkomst was 

ons aller Wim van Ieperen die helaas verstek 

moest laten gaan vanwege zijn steeds slechter 

wordende gezondheid. Ik weet dat hij ondanks 

zijn slechte gezondheid dagelijks nog steeds druk 

bezig is met het wel en wee van onze stichting 

waarvoor, namens ons allen, onze oprechte dank. 

Na het welkomstwoord en wat huishoudelijke mededelingen door Aad en Jaap was er de 

gelegenheid om onderling wat bij te praten en hier werd dankbaar gebruik van gemaakt. Om een uur 

gingen we onder een heerlijk zonnetje richting Operationele School waar we werden verwelkomd 

door de commandant KLTZ Oppeneer en de Chef der Equipage Jos Koning. We kwamen uiteraard 

niet met lege handen op visite en onze collega Frans Bianchi had, op verzoek van het bestuur, zijn 

creativiteit aangewend om een schilderij te creëren 

die de verbondenheid tussen ons en de huidige 

Opschool zou weergeven. Over smaak valt te twisten 

(niets is ons als marinemensen vreemd) maar het 

schilderij sprak zeer velen aan en het dwingt toch 

weer veel respect af voor iemands zijn talent. (Ik was 

al blij als ik de plotsymbolen leesbaar met vetpotlood 

op een perplex plaat/plottegel kon krijgen). De 

commandant was er zichtbaar erg blij mee en gaf aan 

dat het op een prominente plaats zou komen te 

hangen in de multifunctionele zaal (lees: tactische 

vloer). Als NGID-ers weten we als geen ander dat 

voorbereiding het halve werk is en daarom waren we 

al op voorhand ingedeeld in een viertal groepen, keurig vermeld op de naambordjes. De eerste twee 

groepen mochten blijven zitten om een lezing over piraterij te krijgen en groep 3 en 4 kregen een 

rondleiding door de school. De lezing werd verzorgd door een voormalig CCO aan boord van Hr. Ms. 

Evertsen tijdens een anti-praterij missie nabij Somalie in 2014.  



Allemaal erg interessant, de aan boord opgenomen 

filmpjes over diverse acties deden het, bij mij althans, erg 

goed maar waar ik dan weer meer problemen mee had 

waren alle afkortingen die passeerden tijdens de 

presentatie. Je merkt wel dat je weer enige tijd uit het 

operationele wereldje weg bent, ik heb al problemen met 

sommige afkortingen en benamingen in de Alle Hens 

tegenwoordig waarbij ik soms denk: “ Waar hebben ze het 

in Godsnaam over”, laat staan over de operationele 

afkortingen. Na een minuut of twintig was het wisselen van de wacht en waren groep 1 en twee aan 

de beurt voor een rondje school. We werden door een van de instructeurs langs de diverse lokalen 

geleid met de nodige deskundige uitleg met uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen. Ik 

merkte tijdens de uitleg dat ook de kretologie duidelijk verschilt met “ onze tijd” zeker waar het de 

aanduiding van de verschillende functies betreft. Ik zeg ook expres lokalen want ik had totaal geen 

idee dat ik in een trainer stond. Alleen maar universele beeldschermen. Ik kan me voorstellen dat de 

wandborden van vroeger allemaal achter glas zitten maar een beetje randapparatuur naast de 

beeldschermen had ik toch wel verwacht. Ik denk dat ik een raadgevend referendum ga starten:  “Wij 

willen de berichtenplankjes terug in de Commando centrale”. Maar ik blijf misschien te veel hangen 

in “onze” tijd. En deze “onze tijd” is uiteraard ook weer voor iedereen verschillend. Onze collega’s 

van de periode Korea en Nieuw-Guinea hebben weer een andere beleving dan de generatie die de 

overgang NGID naar ODOPS al mee hebben gemaakt. Maar 

het was toch heel interessant allemaal en je hebt toch, 

hoezeer alles ook verandert, toch een sterke band met ons 

dienstvak, welke naam dat ook draagt. Na het slotwoord 

door de commandant en de nodige, zeer terechte, 

wederzijdse dankbetuigingen gingen we weer richting de 

Witte Raaf.  We kijken toch altijd weer uit naar dit 

programmaonderdeel: Lekker bijpraten onder het genot 

van een hapje en drankje. Ook nu weer dezelfde 

humoristische/sterke verhalen die we ieder jaar weer horen, vaak een beetje aangedikt, maar dat 

hoort erbij en dat zorgt ook weer voor de nodige lachsalvo’s. Het maakt je al blij als je elkaar weer 

ziet. Je hebt toch samen “ het nodige meegemaakt”. Om vijf uur was het  “aanvang theewater” om 

maar weer eens oude marine term te gebruiken en konden we genieten van een heerlijke 

nassibuffet. De nasi is, als dag afsluiting, toch altijd weer het kersje op de (v/d Valk) appelmoes. Aan 

alles komt helaas een eind, zo ook aan een weer bijzonder geslaagde themadag. Handen werden 

geschud en na het slaken van “wel thuis en tot volgend jaar” werd hartelijk afscheid van elkaar 

genomen. Een woord van dank aan de Operationele School, het personeel van de Witte Raaf maar 

bovenal aan het bestuur dat ondanks de gezondheidsproblemen van diverse bestuursleden c.q. hun 

partner ons toch weer een heel mooie themadag wisten voor te zetten. Het ga U allen goed en tot 

ziens. Hans van Diepen 

 



 

 

 

 

 

1978:  Leerling van de Dagwacht aan boord Hr. Ms. 

Friesland. 

Het is zowat het einde van de dagwacht. Weer een prachtige dag. Zonnetje komt op, heerlijk. 

Het is 0600,de chef kok komt aan boord; Goeie morgen mannen, rustige wacht gehad. Vast 

wel zin in een verse bak koffie en een eitje. Wie kan zo'n aanbod nu afslaan. wij beamen 

beide dat we daar wel trek in hebben. De chef duikt het kombuis in. Een kwartier later komt 

er een brul uit het kombuis of we ook speciale koffie lusten. Geen flauw idee wat dit was dus 

werd deze vraag positief beantwoordt. Even later komt de chef met twee dampende mokken 

met speciale koffie voor ons. We staan met z’n drieën met de koffie. Proost zegt de chef. Ik 

moet zeggen, zo vroeg in de ochtend zo'n speciale koffie maakt je wel vrolijk en de 

wacht...die was zo voorbij. 

  

“Eyes of the world” aangeboden door de Stichting NGID aan de commandant van de 

Nederlands Belgische Operationele School. Hopend dat de oude generatie niet vergeten zal 

worden door de huidige en toekomstige generaties Operationele Dienst. 



Uit de Helderse Courant (25 april 2016) 

Automatisering schrijdt voort, minder mensen nodig. 

Marineschepen steeds leger. 

Den Helder 

De Koninklijke Marine loopt mondiaal in de voorhoede bij het varen met een kleine 

bemanning. In de toekomst zal dat met nog minder mensen gebeuren. Dat is de verwachting 

naar aanleiding van het programma Manning & Automation dat door de 'gouden driehoek' 

van Defensie, TNO en het bedrijfsleven uitgevoerd wordt. Specialisten uit die drie disciplines 

werken samen aan het nieuwe ontwerp van bedrijfsvoerings- en bemanningsconcepten voor 

toekomstige marineschepen. 

Trend: De laatste vijf oorlogsschepen die door Nederland in dienst zijn gesteld, geven de 

trend aan. De vaste bemanning van de patrouillevaartuigen schommelt rond de vijftig 

personen en die van de grote Karel Doorman rond 150 man. Enkele decennia geleden was 

het nog  heeI normaal dat enkeIe honderden mensen op een oorlogsschip werkten en 

leefden. Voor de nieuwe generatie schepen wordt meer aan tientallen dan aan honderdtallen 

gedacht. De voortschrijdende automatisering is één van de drijvende krachten achter de 

ontwikkeling. Vondsten van Thales, RH Marine en Damen maken het mogelijk om meer 

apparaten te combineren en het toezicht op de gang van zaken aan boord te 

vereenvoudigen.  

Machinekamer: Een voorbeeld daarvan is de machinekamer waar veel minder personeel 

benodigd is dan voorheen. De andere aanjager van het proces om met minder mensen te 

varen is het kostenaspect. Mensen zijn duur en als je met minder koppen kunt varen is dat 

het eerste verdiend. Tijdens een recente demonstratie van de resultaten tot dusver werd 

getoond hoe bestaande systemen van verschillende fabrikanten op slechts één computer 

draaien. Daardoor zijn in de toekomst minder computerkasten nodig en wordt ook het 

onderhoud voordeliger omdat minder technische kennis aan boord vereist is. Een ander 

voorbeeld zijn cyberaanvallen op schepen die automatisch worden afgewend. Voor dat 

aspect heb je dan geen of minder specialisten op het schip nodig. De Verenigde Staten 

experimenteren zelfs al met onbemande schepen. 

 

  

Uit de Winkel: 

Boek van Baroe tot ouwe stomp                  € 10,-  
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Stickers (6 stuks) wapen NGID                      € 3,65 

 

U kunt de artikelen bestellen door het totaal bedrag over te maken op 

bankrekening NL46ABNA00548016267 t.n.v. Stg. NGID 9072AJ. Vermeld welke 

artikelen en uw naam bij uw overschrijving. De verzendkosten (binnen 

Nederland) zijn in de prijs inbegrepen. Zie ook www.ngid.nl  
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Uit het (verre) verleden 

 

 

 

 



Een verslag van 3 Luchtmacht 

Officieren, door henzelf geschreven, 

die meevoeren aan boord Hr. Ms. 

Philips van Almonde van 16 Februari 

tot 24 Februari 1987. 

 

The Airforce joins the Navy 

 

Als onderdeel van de cursus Hogere Stafvorming van de Koninklijke Luchtmacht is een 

oriëntatie opgenomen bij de andere krijgsmachtdelen. De marine-oriëntatie bestond uit een 

theoretisch en een praktisch gedeelte: twee waldagen in Den Helder en een week varen met 

het eskader. Waar u wellicht in geïnteresseerd bent zijn onze ervaringen aan boord. Daarom 

deze korte schets zoals gepubliceerd in de scheepskrant, de “Almondig”. 

De voorbereiding: Een handzaam boekwerk werd ons toegezonden waarin de 

belangrijkste elementen van het marine-leven alsmede het marine-jargon waren opgenomen. 

Na een spoedcursus rangonderscheidingen en een praktisch examen onderscheid bakboord 

en stuurboord waren wij gereed om ons te melden bij de kapitein van de boot. Om het 

gebrek aan zeebenen te compenseren hadden wij vooraf op de man anti-zeeziekte pleisters 

uitgereikt gekregen. Geheel toegerust namen wij zeer emotioneel afscheid van onze familie 

omdat wij wel acht dagen van huis zouden zijn. Bij het zien van de marine-families moesten 

de mannen naar onze mening wel voor een reis van minstens veertien dagen weggaan. 

Het inschepen: Het begin was meteen verwarrend, de tweede officier die we 

tegenkwamen zei dat hij de eerste officier was. Om hem niet meteen te kwetsen lieten we 

hem in die waan. Hij zou ons onmiddellijk naar de 

commandant brengen. Vervolgens hebben wij, zeulend met 

onze koffers, een rondgang gemaakt over alle dekken, van 

voor- tot achterschip. Tenslotte kwamen we weer in de 

frisse lucht op tien meter afstand van ons startpunt. Het 

eerste wat ons opviel was dat we veel gemeen hadden met 

de marineofficieren: de plakker achter de oren schiep een 

band. Dat voorspelde weinig goeds en was voor ons aanleiding om, gelet op de te 

verwachten stormen, beide oren maar te voorzien van zo'n sticker. Na een ontroerend 

afscheid van heel de familie (voor zo'n gelegenheid hou je de kinderen een morgen van 

school) trokken wij onze jas en het zeegat uit. Daar was het eten. De eerste wijze les omtrent 

het leven aan boord kregen wij van de commandant persoonlijk: zeeziekte kan alleen 

voorkomen worden door je vol te stoppen met substantieel voer. En dat deden we dan ook 

maar en, zoals zal blijken, niet voor de laatste keer. Wat namelijk onmiddellijk opviel was de 

wijze waarop de bemanning geforceerd in het vereiste koffie met koek, borrel, avondmaaltijd 

met warme hap, rusten en het vullen van de overige tijd met werken. 

 

 



 

De eerste dag op zee: Ondanks zware zeegang (windkracht 1 á 2 met zelfs uitschieters 

naar 3) konden neigingen van zeeziekte worden onderdrukt. Wat wel opviel was dat de 

marine alle mogelijkheden aangrijpt om het gelijk aan haar zijde te krijgen. Mocht een landrot 

ondanks alles geen last van zeeziekte krijgen dan zorgen de anti zeeziekte pleisters 

(bijverschijnselen volgens bijsluiter: misselijkheid en braken) wel voor de juiste stemming. 

Het gevoel van saamhorigheid onder de bemanning werd alras gestimuleerd. De 

toneelvereniging aan boord had een voortreffelijk toneelstuk ingestudeerd waarbij iedereen 

een rol had toebedeeld gekregen. In prachtige kostuums maakte de voltallige bemanning 

een rondedans langs de gangboorden. Onze stemming daalde snel toen bleek dat ze zich 

aan het voorbereiden waren voor het verlaten van het schip en wij geacht werden daaraan 

deel te nemen. Ook wij moesten ons kostuum aanpassen. Heel logisch was het aandoen van 

een regenjas want het regende. Ook de handdoek om je nek kon goed van pas komen na 

het uit het water halen. En het hoofddeksel tegen een zonnesteek is onontbeerlijk, 100 mijl 

noordwest van Den Helder, bij een buitentemperatuur van 2 graden Celsius en kans op vier 

uren zonneschijn in veertien dagen. Om het snelle optreden van de luchtmacht te 

onderstrepen klommen wij zo snel mogelijk in de sloep, ons afvragend hoe die andere 190 

man in dat kleine bootje hun plaats konden vinden. Dat bleken wij dus verkeerd gezien te 

hebben. Er was geen sprake van sloepen maar van witte olievaten die zichzelf zouden 

opblazen en waar per vat veertien man naast moest springen. Het uiteindelijke vinden van 

het ons toegewezen vlot beëindigde deze eerste kennismaking met een wezenlijk kenmerk 

van het leven aan boord: de rollenkaart. Tot zover de eerste dag. Wij zullen niet elke dag aan 

boord tot in detail beschrijven (u was er immers zelf bij), maar zullen ons beperken tot enkele 

hoogtepunten. 

De luchtmacht: Natuurlijk als eerste hoogtepunt de grandioze luchtverdedigingsoefening 

op onze tweede vaardag. Ondanks alle geavanceerde apparatuur aan boord slaagde de OD 

er niet in ook maar iets van vliegtuigen te ontdekken. Later bleek 

de oorzaak niet te liggen in het functioneren van onze 

oorlogsbodem, maar in het falen van de RAF. U begrijpt dat wij 

ons dat persoonlijk aantrokken. Gelukkig maakten later op de dag 

twee volledig onopgemerkte Phantoms onze dag weer goed. Ook 

bij de tweede LVD-oefening op de vijfde vaardag lieten de 

vliegtuigen op zich wachten. Het geduld werd danig op de proef 

gesteld en omdat wij ons persoonlijk verantwoordelijk voelden hebben wij onder bezielende 

leiding van onze luchtmachtcommandant niets anders gedaan dan het opsporen van 

vijandelijke contacten. Onze hulp resulteerde in de navolgende “contacten": zeven 

aanvalsmeeuwen, twee Russische oppervlakteschepen, de Eiffel toren en een periscoop. 

Toen wij na deze pogingen vriendelijk doch dringend verzocht werden de brug te verlaten, 

naderden vier Super Etendards het eskader. Terwijl wij op lafhartige wijze met Tompoucen 

werden afgeleid kon de OD ongestoord de luchtdreiging keren.  

De les van de dokter: Een volgend hoogtepunt betrof de lezing van de scheepsarts over 

hygiëne. Evenals het leeuwendeel van de bemanning bezochten ook wij de diapresentatie 

drie keer als voorbereiding op ons bezoek aan Lissabon. De strekking van zijn verhaal was 

duidelijk: het invoeren van de condoomrol (u weet wel, twee keer in het toilet vooroefenen). 

Een neveneffect van deze lezingen was (ook door de dokter niet onderkend) de afnemende 

belangstelling voor de wippenrol. 



En dan deze nog:  Uiteindelijk bleek niet de 

straffe zijwind de slagzij te veroorzaken, maar de 

aan stuurboord gestouwde drank. Wij hebben 

serieuze pogingen ondernomen om deze onbalans 

op te heffen. Met name in de Gouden Bal, waar wij 

op uitnodiging de man een vat bier naar binnen 

moesten werken, hebben wij getracht de blaam van 

het HLD te zuiveren.  In de loop van de week 

ontwaarden wij steeds meer lieden voorzien van 

crisiskapsel. Wij begrepen dat de kapper hieraan schuldig moest zijn en hij is dan ook een 

van de weinigen met wie wij geen kennis hebben gemaakt.  Het kostte een week zeuren, 

maar uiteindelijk was de commandant zo murw gepraat dat hij de olympussen ten  einde 

raad maar in de "waterski-mode" liet zetten. 

Tenslotte: Na deze enigszins gekleurde beschrijving van een week varen een paar 

serieuze opmerkingen. Wat ons bijzonder 

getroffen heeft is de inzet en enthousiasme van 

de gehele bemanning tijdens de stormvloed aan 

oefeningen. Met name het optreden van de 

bemanning in geheel verschillende rollen was 

voor ons, gespecialiseerde luchtmachters, een 

openbaring. De flexibiliteit waardoor op ieder 

moment van de dag en de nacht op inzet van 

eenieder kan worden gerekend heeft veel 

indruk gemaakt. Natuurlijk is ook voor 

buitenstaanders zoals wij te constateren dat het 

bedrijf niet altijd vlekkeloos loopt, maar met deze instelling zal na niet al te lange tijd menig 

operationeel Klu-onderdeel jaloers op u zijn. Mede namens Luitenant-Kolonel De Veer 

danken wij u allen zeer voor de openhartige en gastvrije wijze waarop u onze vaarweek tot 

een onvergetelijke tijd heeft weten te maken. Wij wensen u een voorspoedig verblijf in de 

West (maar denk aan wat de dokter verteld heeft). Graag tot ziens. Willem Arnoldussen en Erik 

Oliemans, kapiteins Klu (met dank aan Henk Vissers) 

 

Nederland en de ontwikkeling van radar 

Op 10 juli 2015 werd herdacht dat precies 75 jaar geleden de Slag om Engeland begon. In 
de zomermaanden van 1940 woedde deze 
hevige luchtoorlog boven Groot-Brittannië tussen 
de Duitse en de Britse luchtmacht. De radar, een 
uitvinding die enkele Nederlanders in de 
meidagen van 1940 in een schip naar Engeland 
brachten, heeft de Britse winst in die slag mede 
bepaald. Op 18 juni 1940 verklaart Winston 
Churchill in zijn beroemde finest hour-speech dat 
de slag om Frankrijk voorbij is en dat de slag om 
Engeland op het punt staat om te beginnen. 
Polen, Nederland, Frankrijk ... tot dan toe 
hebben de nazi's alles op hun pad vermorzeld. 
Op 10 juli begint de slag om Groot-Brittannië en 

de Britse luchtmacht zal daarin tot het uiterste worden gedreven om de Luftwaffe te stoppen 

De ouderwetse manier: luchtwaarnemer van het Britse 

leger speurt de hemel boven Londen af. 

https://www.youtube.com/watch?v=jB5wZtV1MWM


en daarmee een Duitse invasie te voorkomen. Dat Nederlanders in deze slag ook een 
aandeel hebben, is minder bekend. Zo vochten in de lucht enkele overgestoken Nederlandse 
piloten; in juli 1940 waren er zelfs twee volledig Nederlandse squadrons (320, 321 en later 
volgde nog 322) die meevochten met de Britten. Ze bestonden uit Fokker-toestellen van de 
Nederlandse Marine. Maar voor een nog belangrijker deel bestond de Nederlandse bijdrage 
uit hard werk in laboratoria op Britse bodem. 

Radar: In 1938 studeert aan de Technische Hogeschool te Delft de 
Drentse smidszoon Max Staal af in de elektrotechniek. Een jaar later 
behaalt hij op 24-jarige leeftijd de ingenieurstitel. De gerenommeerde 
ingenieur Jacob von Weiler, een Nederlandse jonkheer met Duitse 
voorouders, kiest de talentvolle Staal uit als assistent. Samen met 
een andere ingenieur die net uit Delft is gekomen, Eelco Toxopeus, 
later topman bij Shell, krijgt hij opdracht tot het ontwikkelen van een 
prototype voor een radar in het Laboratorium voor Physische 
Strijdmiddelen in Delft, het latere TNO. Dit laboratorium was in de 
jaren twintig opgezet om afluisterapparatuur te ontwikkelen. De 
locatie, de Waalsdorpervlakte, was officieel topgeheim, maar stond in 
1936 vreemd genoeg gewoon vermeld in de King Atlas Nederland. 
Een andere uitdaging waar het lab aan werkte was het tegengaan 

van radiostoringen. Von Weiler stelde samen met ingenieur Sybrand Gratama in 1936 de 
oorzaak vast: vogels, die de radiogolven doorkruisten. Hij concludeerde daaruit dat je 
bewegende objecten moest kunnen opsporen met behulp van radiogolven. Von Weiler 
ontwikkelde in korte tijd een apparaat met antenne dat niet alleen golven kon uitzenden maar 
ook teruggekaatste golven weer kon opvangen. Niet lang daarna is de eerste Nederlandse 
radar een feit. Het apparaat heet dan nog "Radio Luister Apparatuur", later door Amerikanen 
veranderd in "Radio Direction and Ranging", afgekort tot Radar. Tijdens demonstraties voor 
de landmacht bijkt dat vliegtuigen met dit elektrische luistertoestel tot op 15 kilometer afstand 
kunnen worden waargenomen. Grotere vliegtuigen en vooral groepen van vliegtuigen 
kunnen tot op 30 km worden gesignaleerd. Staal wordt belast met de productie van tien 
exemplaren van de zojuist ontwikkelde eerste Nederlandse radar. Ook voor Prins Bernhard 
wordt een demonstratie gegeven. Helaas hangt er op de dag van de demonstratie een dikke 
mist, zodat er geen vliegtuig kan opstijgen. Von Weiler laat daarom de radarecho's van de 
kerktorens in de omgeving van Waalsdorp zien. Torens van rooms-katholieke kerken blijken 
veel beter zichtbaar dan de protestantse: de metalen kruizen op de katholieke kerken blijken 
prima reflectoren. 

Het Nederlandse radar-ontwerp is een stuk handiger dan dat van de Engelsen, die per radar 
twee masten gebruiken die ver uit elkaar moeten staan wat met name op schepen niet 
praktisch is. In 1940 staan er vier prototypes, onder andere op het Malieveld in Den Haag. 

Op de vlucht: Op 10 mei 1940 wordt de jonge Max Staal zoals 
zovelen overvallen door de oorlog. Hij is net bij zijn ouders in het 
Drentse Vries als de Duitsers binnenvallen. Op de motorfiets 
haast hij zich naar Den Haag, waar Von Weiler hem voorstelt om 
samen naar Engeland te vluchten. Twee van de vier prototypes 
van de radar worden vernietigd, de andere twee worden (incl. 
documentatie) door Von Weiler en Staal aan boord gebracht van 
een van de laatste torpedobootjagers die zich nog binnen de 
Nederlandse kustlijn durft te wagen. Met gevaar voor eigen leven 
ondernemen de twee de oversteek. In Engeland aangekomen 
zijn de Britse ingenieurs diep onder de indruk van de 
Nederlandse radar. Al snel wordt de Von Weiler-radar 
gemonteerd op de Britse oorlogsschepen. Staal wordt geplaatst 
bij de HM Signal School te Portsmouth, waar hij helpt bij de 
ontwikkeling van een 50cm-doelvolgradar voor Engelse 
oorlogsschepen. Het tweede uit Nederland meegenomen 

J.L.W.C. von Weiler 

 

Model van de eerste Nederlandse 

radar 

http://img.tweedehands.nl/f/normal/229183776-king-atlassen-uit-1936-antiek-en-1958.jpg


radartoestel wordt geplaatst op de in geallieerde dienst varende Nederlandse 
torpedobootjager Hr. Ms. Isaac Sweers.  In combinatie met het eerste volledig 
gestabiliseerde luchtafweergeschut met ingebouwde vuurleiding heeft dit schip dan de aller 
modernste uitrusting. In 1942 wordt het schip voor de kust van Afrika tot zinken gebracht 
door een Italiaanse torpedoboot. 

Magnetron: In Engeland was het radaronderzoek na 1935, onder leiding van Robert 
Watson-Watt, sterk opgevoerd. In 1940 ontwikkelen J.T. Randall en H.A. Boot aan de 
universiteit van Birmingham de zogenaamde cavity-magnetron: een radarbuis waarmee 
pulsen van hoog vermogen kunnen worden opgewekt. Deze uitvinding zal de Britse radar 
tijdens de oorlog een grote voorsprong geven op de Duitse, zowel in de lucht als bij de 
opsporing van onderzeeboten. Het ontwerp wordt verrijkt met de kennis die Von Weiler en 
Staal in mei 1940 meebrengen.  De Slag om Engeland woedt tussen 10 juli en 31 oktober 
1940. Het is de eerste belangrijke slag die vrijwel geheel wordt gevoerd in de lucht. Doel van 
de nazi's is om via de Luftwaffe het Britse luchtruim te beheersen en zo de weg te effenen 
voor een invasie over zee, de zogenaamde "Operatie Seelöwe". De nazi's verwerven het 
verlangde luchtoverwicht echter niet, waardoor de strategie moet worden aangepast: in 
plaats van strategische doelen laat Hitler vooral Britse steden bombarderen. De suprematie 
van de Britse radar heeft een grote rol gespeeld bij het standhouden tegen de voortdurende 
Duitse bombardementen. De Britse radar wordt standaard uitgerust met een 
zelfvernietigingsmechanisme. Als in de nacht van 2 op 3 februari 1943 een Britse Pathfinder 
wordt neergeschoten bij Rotterdam, weigert dit mechanisme echter. Tussen de wrakstukken 
wordt de "magnetron-radar" door de Duitsers gevonden. Duitse natuurkundigen en 
ingenieurs zijn hoogst verbaasd over dit Rotterdam Gerät en zetten vanaf dan alles op alles 
om de achterstand op de geallieerde radarkennis in te lopen. Maar het zal te laat blijken. 
Gedurende de oorlog blijven Von Weiler en Staal nauw betrokken bij het Britse 

radaronderzoek. Zij worden onder andere ingezet 
voor het verder ontwikkelen van 
antennesystemen. Von Weiler fungeert ook als 
tussenpersoon tijdens contacten met Amerikaanse 
laboratoria die aan radars werken. Staal wordt na 
het uitbreken van de oorlog met Japan naar Azië 
gezonden, waar hij onder andere Nederlandse 
oorlogsschepen uitrust met Britse 
radarapparatuur. Op 20 augustus 1940, als de 
Slag om Engeland volop woedt, spreekt Churchill 
treffend: "Nog nooit in de geschiedenis van het 
menselijk conflict heeft zo'n grote groep zoveel te 
danken aan zo weinig mensen." (Never was so 
much owed by so many to so few) De inzet wordt 

in de ogen van Churchill vooral geleverd door de hoofdzakelijk Britse piloten van de Royal 
Air Force (RAF). Maar dat deze piloten hun werk zo goed hebben kunnen verrichten, was 
voor een klein maar belangrijk deel te danken aan twee slimme Nederlanders. 

  

Piloten van de Canadese Luchtmacht haasten zich naar 

hun toestel tijdens de Slag om Engeland 

https://en.wikipedia.org/wiki/Cavity_magnetron
https://www.youtube.com/watch?v=Ynq9Aikz36Q
https://www.youtube.com/watch?v=Ynq9Aikz36Q
https://en.wikipedia.org/wiki/Never_was_so_much_owed_by_so_many_to_so_few
https://en.wikipedia.org/wiki/Never_was_so_much_owed_by_so_many_to_so_few


 

 

Actieve sonarontwikkelingen: ADI, CWE-1 en CWE-10 

Anti-Duikboot Installatie: Omstreeks 

1950 kwam, als resultaat van de 

eerdergenoemde opdracht, het 

laboratoriummodel van een Anti-

Duikboot Installatie (ADI) gereed. 

De frequentie van deze actieve 

sonar was instelbaar tussen 17 en 

35 kHz en het zendvermogen 250 

W. Deze "zoeklichtsonar” was voor 

die tijd ultramodern en bevatte alles wat men zich in een dergelijk apparaat kon wensen. 

Naast het elektronische deel, dat van een geheel nieuwe opzet was, was ook de transducent 

een eigen ontwikkeling. De laatste bevatte als actieve elementen Seignette zoutkristallen, 

vervaardigd door een hierin gespecialiseerde Nederlandse industrie. De ADI werd met 

succes beproefd aan boord van Hr.Ms. Paets van Troostwijck op de Noordzee, voor de 

Franse kust bij Brest en in de Middellandse Zee. Daarna viel het besluit dat de Nederlandse 

industrie de serieproductie ter hand zou nemen onder de technische verantwoordelijkheid 

van het laboratorium. Het productieprototype (onder de naam DATO: Detectie Apparaat 

Tegen Onderzeeboten) bleek aan boord van Hr.Ms. Marnix tot volle tevredenheid te werken 

en daarop volgde de serieproductie onder de typering PAE-I. Deze installaties zeer lang 

dienst gedaan op schepen van de Koninklijke Marine. Ook internationaal trok deze sonar de 

aandacht. Dit blijkt uit de verkoop ervan aan de Duitse, Zweedse, en enkele andere 

buitenlandse marines. Dit succes hield niet alleen verband met de deugdelijkheid van het 

ontwerp maar ook met enkele bijzondere eigenschappen. Zo was er een bijzondere 

aanwijzing op een elektronenstraalbuis van het Doppler-effect, dat wil 

zeggen de frequentieverschuiving die optreedt ten gevolge van de 

beweging van het doel. Bovendien konden uit het apparaat 

elektronisch direct de gegevens verkregen worden voor vuurleiding 

en wapens. De actieve sonar werd intussen in het laboratorium 

verbeterd en uitgebreid. Zo ontstond de 

WARO als waarschuwingsversie van de 

DATO, na productie met typering CWE-

1. Door uitbreiding met een grotere 

zender ontstond hieruit de CWE-10, die 

was uitgerust met een nieuw 

ontwikkelde, magnetostrictieve transducent. Deze grotere 

zender werd gedreven door de bestaande CWE-1 zender en 

was dus als moduul geplaatst tussen de oorspronkelijke zender 

en de transducent. Daarmee werd het oorspronkelijke 

vermogen van 250 W opgevoerd tot 10 kW. 

Als toevoeging aan de actieve sonar werd ook 

geëxperimenteerd met het Aanslag Correctie Plot (ACP). Dit 

toestel gaf onder gunstige omstandigheden een aanduiding van 

de ligging van een doel indien de lengte daarvan groot was 
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t.o.v. de andere afmetingen. Verbeteringen op verschillende terreinen werden beproefd en 

soms met succes. Zo ontstond een verbetering van het rendement van de energie-

overdracht tussen zender en transducent en van de automatische sterkteregelingen. 

Mechanische voorzieningen werden vervangen door elektronische circuits en verschillende 

uitvoeringsvormen voor de visuele presentatie van het signaal werden beproefd. 

 

In memoriam Henk Kuyf 

Henk Kuyf, mijn enige en beste vriend voor meer dan 40 jaar! 

U zult denken wat is dit voor opening, maar in mijn geval gaat het gezegde: Kennissen heb 

je bij tientallen in je leven maar vrienden slechts een paar en in mijn 

geval heb ik in mijn leven slechts twee echte vrienden gehad en daar 

was Henk er een van. Ik heb Henk leren kennen tijdens onze 

korporaalsopleiding in 1972 op onze ouwe vertrouwde NAVGIS. We 

zaten samen in klas 7233 (zie de foto op de site van de stichting). 

We werden eigenlijk direct goede vrienden en zo nam hij mij eens 

mee naar zijn ouderlijk huis in Lopik. Later nam ik hem eens mee 

naar de ouderlijke woning van Martin Westra (KPLNGID) welke ik al 

langer kon. Zij woonden in Amsterdam/Osdorp. Martin was die avond niet thuis, maar zijn 

zus Hettie wel evenals de rest van de familie. Ik weet niet of het liefde op het eerste gezicht 

was, maar ik ben er zeker van dat ik medeschuldig ben aan het feit dat Henk met zijn Hettie 

In memoriam Ans Veldhuis 

Op 8 juni jl. bereikte ons het droeve bericht dat Ans, echtgenote van ons 
bestuurslid Jaap Veldhuis, na een slopende ziekte is overleden. Ans is 
bij de oudere generatie leden van de Stichting NGID geen onbekende. 
Zij was samen met Jaap regelmatig aanwezig op feestjes in het 
korporaals- en later onderofficiersverblijf van NAVGIS en later in 
het onderofficiersverblijf en longroom van de Operationele School. Ze 
was zeer betrokken bij Jaap zijn marine loopbaan en heeft hem daarin 
altijd gesteund. Ans rust zacht. Jaap, Jolanda, Ruben en Maura heel 
veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 

 



sinds 1973 met elkaar gehuwd waren. Uit dit huwelijk zijn drie prachtige kinderen geboren, 

twee zonen en een dochter. Met dit laatste heeft hij mij altijd geplaagd omdat ik alleen maar 

zonen heb weten voort te brengen. We hebben beiden de dienst verlaten; Henk is bij de NS 

gaan werken als machinist en ik ben bij de politie terechtgekomen. Eerst woonden wij allebei 

in Den Helder, maar later zijnde onze beide gezinnen diverse malen verhuisd, maar wij 

hebben elkaar nooit uit het oog verloren. Zo is hij bij mij in Den Helder geweest, maar ook in 

Middelburg, weer in Den Helder, in Nijmegen en uiteindelijk in Maastricht. We zagen elkaar 

meerder malen per jaar,  gewoon om elkaar weer te zien en bij bijzondere gelegenheden, 

zoals het huwelijk van zijn lieftallige dochter Miriam en bij het overlijden van mijn echtgenote 

Corrie in 2015. De ene keer kwam hij naar Maastricht en de andere keer ging ik naar 

Purmerend, was nooit een probleem. Twee jaar geleden kwamen Henk en ik achter het 

bestaan van de Stichting NGID en zijn wij samen direct lid geworden. Het eerste jaar hebben 

Henk en ik de reünie bezocht in de Witte Raaf, waarbij wij nog een aantal van onze oude 

vrienden hebben ontmoet, zoals mijn 1e sergeant Willem van Ieperen van de Hr. Ms. Drenthe 

waarmee wij naar de West zijn geweest. Dit jaar hadden wij ons opgegeven om naar de 

themadag te gaan op 21 april, om de nieuwe Operationele School voor Nederland en België 

te gaan bezoeken. Ik was al twee dagen eerder naar Henk toegegaan voor de gezelligheid. 

De dag voor de themadag was het heel mooi weer in Purmerend en zaten Henk, zijn vrouw 

Hettie en ik lekker in de tuin in de zon onder het genot van een biertje. We hadden het over 

onze marine-tijd en onze tijd in Matchmaker en/of STANAVFORLANT, toen Henk zei daar 

heb ik nog leuke dingen van en ging naar binnen en vervolgens naar boven. Even later 

kwam hij terug met een aantal voorwerpen waaronder twee badges van STANAV en een 

Zippo aansteker van een Amerikaans fregat, alsmede zijn originele verzoekschrift om de 

dienst te mogen verlaten. Een tijdje later zei Henk tegen ons, dat hij die dingen weer ging 

opbergen en misschien nog wat andere dingen had. Dus hij ging weer naar binnen en ook 

weer naar boven. Nog geen minuut later hoorden Hettie en ik een vreselijk klap vanuit de 

woning en wij renden  direct naar binnen. Hettie richting keuken en ik naar de gang. In de 

gang aangekomen trof ik Henk ruggelings aan op de vloer onderaan de trap, met zijn benen 

nog deels op een van de treden. Gezien mijn achtergrond ben ik direct begonnen met het 

verlenen van eerste hulp. Henk reageerde echter helemaal nergens op en was diep 

bewusteloos, bovendien bleek hij een ernstige bloeding aan zijn achterhoofd te hebben. Ik 

heb toen direct met behulp van Hettie 112 gebeld en getracht de bloeding te stelpen en 

vervolgens de komst van de professionele hulpverlening afgewacht. Vervolgens heeft Henk 

nog een aantal weken op de intensive care gelegen van het VUMC te Amsterdam, waar hij 

tenslotte op 16 mei 2016 aan zijn opgelopen letsel overleden is en ik mijn beste vriend 

verloor. Vaar wel vriend! Joep Schulinck. 

 

Een markant collega is heengegaan. 

Onlangs bereikte ons het bericht van het overlijden 
van Co Stomphorst, voormalig bewoner en 
ondersteuner van Je Eigen Stek (JES), onze 
opvangvoorziening voor ex-daklozen in zelfbeheer. 
Co werd 63 jaar. Co Stomphorst was één van de 
initiatiefnemers en oprichters van JES, nu al bijna 8 
jaar hèt bewijs dat eigen kracht en zelfbeheer geen 
loze kreten zijn. In de eerste zes jaar van het 

bestaan van JES speelde Co daarbij een belangrijke rol. Sterker: Met zijn carrière daar was 
hij een rolmodel voor de daklozen die na hem kwamen. Begonnen als één van hen ontpopte 



Co zich geleidelijk tot de secretaris en penningmeester van JES. Daarnaast trad hij 
regelmatig op als spreekbuis voor de groep, niet alleen naar het management van HVO-
Querido maar ook naar externe partijen als woningcorporaties en gemeente. Niet 
verwonderlijk dus dat Co als eerste ex-bewoner – Co woonde inmiddels op zichzelf – door 
HVO-Querido in dienst werd genomen en vanaf 2010 als één van de ondersteuners aan JES 
verbonden was. Hij bleef dat tot zijn afscheid in 2014. 

Op de achtergrond: Bij de officiële opening van JES, begin 2009, trad Co namens de 

groep op als gastheer en spreker. En dat was bijzonder: Co was niet zo’n redenaar. Hij hield 
er niet van om op de voorgrond te staan. Als ex-marineman was Co meer van het type ‘niet-
lullen-maar-poetsen’. Liever dan vergaderen was hij gewoon aan het werk. En dat werk bij 
JES deed hij bijna dagelijks. Met zijn ervaring – hij kende de taal van de straat en wist 
daarmee de bewoners van JES moeiteloos te bereiken – en natuurlijke overwicht was hij een 
vraagbaak en steunpilaar voor veel bewoners. In 2014 nam Co op 62-jarige leeftijd afscheid 
van JES. Hij vond het tijd worden dat anderen het stokje van hem overnamen zodat hij wat 
meer tijd had voor ‘mijn eigen dingen’. We hadden hem graag wat meer van die tijd gegund. 

 

 

 

Wie herkend dit nog…… 

 


