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Van uw voorzitter,
De zomer is voorbij en terwijl ik dit schrijf, lees ik in de krant dat we deze week ook
al te maken gaan krijgen met vorst en sneeuw, dus de winter is in aantocht. Aangezien dit de laatste nieuwsbrief is van 2018 wil ik meteen van de gelegenheid gebruik
maken om eenieder fijne feestdagen toe te wensen en een voorspoedig 2019.
Wederom ligt er een bewogen periode achter ons. Ik doel dan niet op de commotie rond de intocht van Sinterklaas maar wel bijvoorbeeld op de (vastgelopen) CAO
onderhandelingen bij Defensie. Na jaren van bezuinigingen en inleveren zou alles
nu beter worden maar helaas hebben we er nog niet veel van mogen meemaken,
behalve dat het ABP eigenmachtig het pensioenstelsel van (oud) militairen heeft gemeend te moeten aanpassen per 1 januari 2019 van eindloon naar middelloon. Heel
vreemd allemaal en dit draagt zeker niet bij aan het terugwinnen van het vertrouwen
van het defensiepersoneel in de politiek. Er is nog heel veel te doen voor “Den Haag”
en ik hoop dat er binnen afzienbare tijd een CAO akkoord ligt dat recht doet aan het
personeel.
Binnen onze stichting is het nodige gebeurd. Ik begin met de minder leuke dingen
en wil even stilstaan bij onze leden die ons dit jaar helaas ontvallen zijn; Willem
Martinus de Jager, Alex van der Vlugt, Frans Oosterhoff en Gerrit Miedema. Ik wens
alle nabestaanden de kracht toe om dit verlies te dragen.
Tot slot de positieve zaken. De organisatie van de reünie verloopt voorspoedig, het
hapje en drankje zijn geregeld. De reünie vindt plaats op 11 april 2019. Wij zien er
naar uit u allen weer te begroeten in de Witte Raaf. Wij hopen dat het net zo’n groot
succes wordt als de afgelopen edities zijn geweest. Voorts wil ik u graag wijzen op
onze website. Gerrie heeft er veel werk in gestoken om alles up-to-date te houden
en het er allemaal prima te laten uitzien. U kunt daar veel informatie vinden over de
NGID en alles nog eens nalezen zoals de nieuwsbrieven. Ook doet het me deugd dat
we nog steeds nieuwe leden mogen verwelkomen, dit is een goede zaak. Nieuwe
leden zijn altijd welkom. Om de aandacht te vestigen op onze stichting bij de jongere
garde zijn wij aanwezig op de jaarlijkse ODOPS Oplijndag donderdag 22 november.
Tot later,

Voorzitter Piet Duivestein
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Bestuur

Reünie 2019

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, zal volgend voorjaar de tweejaarlijkse reünie van onze
stichting NGID plaatsvinden. Wij van het bestuur kijken er naar uit om hopelijk een groot aantal
van u op deze dag te mogen ontmoeten en vervolgens een gezellige dag met elkaar te hebben.
Wat is er leuker dan te kletsen met ouwe maten onder het genot van bijvoorbeeld een biertje en
een bitterbal, gevolgd door een lekkere nasimaaltijd.
De reünie vindt dus plaats in de Witte Raaf op de Nieuwe Haven in Den Helder, op donderdag 11
april 2019 van ongeveer 11.00 tot 16.30 uur.
LET OP: U kunt zich nog niet opgeven voor de reünie. Door het bestuur is afgesproken om de
uitnodigingen begin februari via email of post te versturen.
Hieronder ziet u enkele foto’s uit de reünie van 2017, meer foto’s kunt u zien op onze de website
van onze stichting.

Stand van zaken AVG
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie voldoen aan de AVG. Even het geheugen opfrissen.
AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens. Hierdoor hebben particulieren meer privacy rechten. Zo heeft u onder
meer inzagerecht in uw opgeslagen persoonsgegevens en het recht op rectificatie. U kunt ze
door ons laten wijzigen of aanvullen. Op de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
staat alle informatie over de AVG en welke rechten u heeft op het gebied van gegevensbescherming.
De Stichting NGID voldoet aan de AVG. Dit doet zij niet alleen om zichzelf in te dekken, maar om
op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. In de privacyverklaring op de website staat precies
beschreven hoe de Stichting dat geregeld heeft. Heeft u vragen over ons privacy beleid, stuurt
u dan een berichtje naar een van de bestuursleden of vult u het contactformulier op de website
https://ngid.nl in. Wij beantwoorden uw vraag dan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen één maand.
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NGID-draaginsigne
Ledenprijs € 5,00
incl. verzendkosten

OD-draaginsigne
Ledenprijs € 5,00
incl. verzendkosten

Luxe sleutelhanger en pen
Set met logo NGID
Ledenprijs € 8,50
incl. verzendkosten

‘Van baroe tot oude stomp’
Hierin geeft Piet Plottegel d.m.v.
beschrijvingen zijn belevenissen
bij de KM en bij de Navigatie
Gevechts-Informatie Dienst in
het bijzonder weer.
Het boek telt 96 pagina’s en is
rijk voorzien van fotomateriaal.
Ledenprijs €10,00

Marineblauwe cap
met NGID logo
Ledenprijs € 8,50
incl. verzendkosten

Niet-leden betalen € 1,00 extra
op de genoemde ledenprijzen.
In de winkel op onze website
vindt u nog meer artikelen,
waaronder nog enkele boeken.
Voor betaalmethode zie bovengenoemde website

OP = OP

Foto: Jaime Karremann/Marineschepen.nl
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Redactie

De redactie heeft in de nieuwsbrief een extra item
geplaatst met interactieve links zodat u meer kunt
kijken naar beelden van maritieme landen.
Uit de feedback blijkt dat u dit op prijs stelt.
Ook zijn wij benieuwd of er leden zijn die iets doen
met de informatie welke hier wordt gegeven zoals
het bezoeken van tentoonstellingen, vacatures of
het kijken op sociale media.
Wijziging mailadres redactie:
is nu redactiengid@ziggo.nl geworden.

We zien uw reactie’s op deze nieuwsbrief en verdere op- en/of aanmerkingen met veel belangstelling tegemoet.										

De redactie

Weet u nog verhalen?
Wat zijn het toch een prachtige verhalen welke op de reünies worden verteld en om uw geheugen wat op te frissen
plaatst de redactie artikelen die u hopelijk het ‘o, ja’ gevoel
geven.
Wij vernemen graag leuke anekdotes, links, websites of ‘sterke’ verhalen.

Overnachtingen maar
dan iets aparts.
Dobberen in een reddingscapsule is niet alledaags
maar het kan tegenwoordig wel. Grijp uw kans
voordat het te laat is.
http://www.saljoet.nl
Wij houden van een drankje maar dat het tegenwoordig zo ver gaat dat je kan overnachten in
een wijnvat, het moet toch niet gekker worden. Op de website staat veel meer informatie.
http://hotel-vrouwevanstavoren.nl

Kan het nog gekker?
Ja dat kan en wel in Amsterdam.
U kunt overnachten in 1 van de 28 iconische
brugwachterhuisjes. De locaties en bijzonderheden kunt u makkelijk terug vinden via de
link https://sweetshotel.amsterdam
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Sociale media
Waar je vroeger dagen en soms weken op moest wachten is nu binnen een muisklik aanwezig. Geen blauw schrijf papier en zoekgeraakte postzegels meer maar een ‘slimme telefoon’ is alles wat nu nodig is.
Twitter is een voorbeeld van een medium waarin je onwaarschijnlijk snel nieuws kan vergaren van personen of
instellingen welke je voorkeur hebben. Omdat de Stichting
NGID marine gerelateerd is zal ik mij houden tot Defensie.
@StichtingNGID is uw eigen stichting en is actief op Twitter.
Klik eens op de link.

@joskoning69 Jos is Chef der Equipage bij NLMARFOR en reist de hele wereld
over samen met de vlagofficier van de OD en laat zien waar zij zijn, ondersteund
door vele foto’s en video’s.
@dirk_ooms is de Chef der Equipage bij Geneeskundige en Personele Zorg.

@CdE_MOC Bob Ouderkerk is Chef der Equipage bij Mariniers
Opleidingscentum.

Websites

Er zijn er eigenlijk te veel om op te noemen en laat ik mij per
nieuwsbrief beperken tot een aantal gerelateerd aan Defensie:
Wat gebeurt er allemaal op het hoofdkwartier van de NATO?

Dit militaire bondgenootschap van Europese en Noord-Amerikaanse landen en
Turkije is opgericht in 1949.
https://www.facebook.com/NATO
Mocht u geen Facebook hebben maar
toch willen kijken of evt. besluiten om
op Facebook te gaan, krijgt u via bovenstaande link het venster te zien om een nieuwe account aan te maken.
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Uit het nieuws

De ‘Dubbele Bolder’ van Den Helder

WAT SPEELT ER?
Het grote maritieme kunstwerk in het stationsgebied werd op vrijdag 31 augustus officieel
onthuld. De zes meter hoge beting (oorspronkelijk betiteld als bolder) is een cadeautje van het
maritieme bedrijfsleven in Den Helder.

De Dubbele Bolder van Den Helder						

Bron: denhelderactueel.nl

In de volksmond wordt gesproken over ‘dubbele bolder’ en zijn zelfs banners met een afbeelding
van de bolder gemaakt ter promotie van de stad. Los van eventuele kritiek vanwege de kosten
komt regelmatig de vraag naar voren of dit geen ‘sleepbeting’ betreft; Den Helder lijkt maar een
‘beperkt sleepverleden’ te hebben gehad in vergelijking tot bijvoorbeeld Maassluis!
Wat is er over deze materie allemaal te vinden? Wat zijn ‘bolders’ nu eigenlijk precies en wat is een
‘beting’? En .... hoe heet ‘dit ding’ nu echt?
BRONNEN
1) De volgende teksten zijn te vinden in het Handboek voor Zeemanschap uit 1961.
Als eerste gezocht in de bijlage Marinebenamingen en -Uitdrukkingen:
beting

bolder

Stalen koker op het dek, waar men de ankerketting om kan leiden om hem voorzichtiger
te laten uitlopen. Men laat dan het anker vallen met betingslag. Aan boord van sleepboten gebruikt men voor het beleggen van de sleeptros een sleepbeting.
Stalen kokers op het dek voor het beleggen van meertrossen.

Het beleggen
het beleggen van een tros om een enkele bolder

Wanneer een vezeltros om een enkele bolder wordt belegd, moet de eerste slag zo laag mogelijk worden aangebracht (zie fig).
De pijl wijst in de richting van de kracht. De volgende slagen moeten boven de eerste slag,
vrij van elkaar komen te liggen. Deze methode geeft een goede bevestiging en wordt gebezigd, indien de tros geen oog bezit of indien - voor tijdelijk- geen paalsteek in de tros is
gelegd.
-7-

het zetten van meer dan één tros op één paal

Als meer dan een tros op dezelfde meerpaal moet komen te staan,moet het oog van de tweede tros, voor het om de paal wordt heengelegd, van onderen naar boven door het oog van
de reeds staande tros worden gestoken. Moet er nog een derde tros bij, dan handelt men op
overeenkomstige wijze. Het oog van de derde tros steekt men dan door de ogen van de eerste
twee heen. Deze handelwijze mag nimmer worden nagelaten. Anders is het niet mogelijk een
reeds eerder gezette tros als eerste los te gooien, zonder tegelijkertijd alle andere trossen te
moeten losgooien. Bij de voorgeschreven methode is het mogelijk de meertrossen in iedere
gewenste volgorde los te gooien.
In het figuur heeft de matroos tevens het gehele keesje door het oog van de reeds belegde
tros genomen. Veelal zal men dit echter nalaten en alleen het oog vastpakken. Het keesje
moet dan na afloop worden bijgeklaard. Men zette echter altijd eerst de tros vast en make
daarna pas het keesje los, nimmer in omgekeerde volgorde, daar dit te veel tijd kost. In de
figuur is het keesje niet met een mastworp nabij de splits vastgezet, doch met een paalsteek
om het oog.
het beleggen van een tros om een dubbele bolder

Bij het beleggen van een tros om een dubbele bolder begint men de tros in de richting van
buiten- naar binnenboord om die bolder te nemen, die het verst van de kracht af ligt, en hem
daarna met achtvormige slagen om de beide bolders te beleggen.
Als een tros belegd moet blijven, moet er een bindsel of rekking op worden aangebracht
op de wijze, aangegeven in onderstaand figuur. Het bindsel legt men alleen om de bovenste
slagen; met de streng legt men eerst een knoop boven het kruis van die slagen. Ieder eind van
de sjorring wikkelt men nu, ter weerszijden van het kruis naar buiten toe werkende, om de
slagen op de wijze, die in figuur is te zien.

Als men voldoende sjorslagen heeft genomen, knoopt men de sjorring boven het kruis
dicht. Men neemt vervolgens de einden in tegenovergestelde richting om alle slagen, haalt ze
daarna stijf aan en legt wederom bovenop een knoop.
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Bij een stalen tros gebruikt men voor de rekking bij voorkeur een tuigketting, ook om het
opspringen van de bovenste slagen te voorkomen.
Een andere goede methode is de volgende.
Neem het end, waarmee de rekking moet worden aangebracht, dubbel en steek de beide
losse tampen om de onderste tier door de eigen bocht. Kruis de beide losse enden nu in
tegenovergestelde richting om de bovenliggende slagen en bindt ze bovenop samen met een
platte knoop.
het beleggen van een zware tros om een dubbele bolder

Indien bijzonder zware krachten optreden, zoals dit b.v. bij slepen het geval is, kunnen die
krachten grenzen aan de weerstand, die de bolders kunnen opbrengen.

Het is dan raadzaam om de vaste tamp van de stalen tros na het beleggen naar een slaper
(oogbout aan dek) of andere bolder te leiden op de wijze, welke in figuur is aangegeven. De
aldus veroorzaakte krachtverdeling zal voorkomen, dat de bolders uit het dek worden gerukt.
._.
In deel II van het Handboek staat vermeld in hoofdstuk ‘Het Slepen’ dat “een sleepbeting bestaat

uit een tweetal zware stalen palen, die onwrikbaar aan het scheepsverband en, door middel
van een horizontale paal ervoor, aan elkaar zijn verbonden.” Op de foto van de ‘Helderse dub-

bele bolder’ is te zien dat ‘de horizontale paal’ door het midden van het tweetal zware palen loopt
en niet ‘ervoor’ is geplaatst.
Tot zover het Handboek voor Zeemanschap. Wat mij opviel was dat alle bolders die ik zag cf. de
gehanteerde definitie waren, t.w. een stalen koker in dek (aangevuld met een ‘verdikking’ aan de
bovenzijde).
2) Op de site van ‘Vereniging De Binnenvaart’ (www.debinnenvaart.nl) kwam ik ook enkele
definities tegen:
bolder
kruisbolder
dubbele
kruisbolder

bepaalde paalvormige constructie, op schepen (scheepsbolder) of op de wal (walbolder),
waarop de trossen en staaldraden vastgezet kunnen worden.
meestal gegoten bolder in de vorm van een staand (gelijkbenig) kruis.
min of meer, twee kruisbolders tegen elkaar geplaatst zodat de horizontale delen één
geheel vormen. Niet te verwarren met een kruisbeting waar de uitstekende delen zeer
kort zijn.

Onder de noemer ‘bolder’ werd een groot scala aan mogelijkheden genoemd, t.w.: beting, bekklamp, gangboordbolder, middenbolder, kikker, krab, klamp, klampbolder, kluisbolder, knopbolder, kruisbolder, kruisklamp, paddestoel, penbolder, enz.
De hiernaast gevoegde afbeelding van een ‘dubbele kruisbolder’ lijkt
nog het meest op de ‘Dubbele Bolder’ van Den Helder. Enige affiniteit
met de marine lijkt echter ver te zoeken, want deze bolder kom je m.n.
tegen bij koopvaardij, binnenvaart en pleziervaart.
Een bijzondere ‘zoektocht’ !
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Het is de intentie van de redactie om in iedere nieuwsbrief een artikel uit het Noordhollands
Dagblad te plaatsen dat betrekking heeft op schepen, inrichtingen, bemanningen, anekdotes,
reizen en verhalen, etc. etc. Heeft u iets herkenbaars, dan hoort de redactie dit graag!
Krantenknipsels met dank aan Arie Booy (a.booy@hollandmediacombinatie.nl)

Nieuwe inzichten tonen aan dat Karel Doorman gelijk had: hij heeft geen schijn van kans gehad

Japanse kijk op Slag in de Javazee eindelijk ontsloten

Arie Booy

DEN HELDER * Voor Matthieu
Borsboom is het beeld van de Slag
in de Javazee completer geworden.
De viceadmiraal bd werkte mee
aan de Engelse vertaling van het
Japanse bronnenmateriaal over de
maritieme gevechtshandelingen
in het voormalige NederlandsIndië op 27 en 28 februari 1942.
Het resultaat is een kloek boek
van bijna 800 pagina’s. Tijdens
de presentatie van het boek deze
week in Leiden voerde onder
meer Borsboom het woord in het
Academiegebouw van de Leidse
Universiteit.
„Als student aan het KIM in Den
Helder”, zei Borsboom, en zeker
later als commandant van de
zeestrijdkrachten heb ik veel over
de Slag in de Javazee gelezen. Ook
heb ik gesproken met mensen die
in de zeeslag hebben gevochten. Ik
heb contact gehad met vertegenwoordigers van geallieerde zijde
en met die van de Indonesische
marine. Maar de Japanse kijk op
deze slag bleef altijd onderbelicht.
Door de vertaling van dit deel van
de officiële geschiedschrijving van
de Japanse marine is deze grote
lacune gedicht. Een ieder kan nu
informatie uit de eerste hand over
de Japanse invasie van NederlandsIndië tot zich nemen.”
Dr. Willem Remmelink was een
van de wetenschappers die met
een team vertalers en kenners
van het metier zoals Borsboom,
de vertaling uit het Japans in het
Engels heeft verzorgd. Volgens

Er werden duizenden granaten afgevuurd. 			

Remmink was de overmacht van
de twee groepen van de Japanse
invasievloot enorm, maar ging er
bij de Japanners ook veel fout: „Er
zijn duizenden granaten afgevuurd
door de Japanse oorlogsschepen.
Ook werden meer dan honderd
torpedo’s op het eskader van
Doorman afgevuurd. De reikwijdte van Japanse kanonnen en
torpedo’s was groter dan die van
de geallieerde schepen. Er werd
op een afstand van 20 kilometer
gevuurd door de Japanners. Toch
misten heel veel torpedo’s hun doel
en kwamen ook zeer veel granaten
niet op hun doel terecht. Anders
had Doorman het nooit zo lang
uitgehouden als tijdens de zeeslag
het geval was”, vertelde Remmelink.
Veel is gezegd en geschreven over
het ontbreken van situation-awareness bij de vloot van Schout bij
Nacht Doorman doordat er geen
vliegtuigen beschikbaar waren.

- 10 -

ARCHIEFFOTO

Invasie
De uitgave van ’Invasion of the
Dutch Indies’ is mogelijk gemaakt
door de Corts Foundation.
Info: www.cortsfoundation.org

Maar ook de Japanners moesten
flink improviseren om de strijd te
winnen. Uit het dikke boek blijkt
dat de invasie van NederlandsIndië een ’houtje-touwtje operatie’
over een afstand van meer dan
3000 zeemijl was.
Volgens Borsboom blijkt uit het
boek echter ook dat de Japanse
marine behoorlijk stafwerk verzet
heeft voordat men de zee op ging
om het eerst tegen de Amerikanen
en Britten en vervolgens de Nederlanders en andere geallieerden
op te nemen. ,Borsboom: „Doel
van de invasie van NederlandsIndië waren natuurlijk de
oliebronnen en -raffinaderijen. De

Japanners hadden veel spionnen in
Nederlands-Indië. Er is gepoogd
een invloedrijke Nederlander op
Java te kidnappen om te voorkomen dat de raffinaderijen zouden
worden vernietigd. Dat plan
mislukte zo leert dit boek.”
Gezien de veelheid aan uiterst
gedetailleerde informatie vond
Borsboom het lastig om aan het
publiek in het Leidse Groot-

Auditorium duidelijk te maken
welke schat door de vertaling
ontsloten is voor verdere studie:
„Ik kan alleen maar wat punten
naar voren brengen die mij als
marineman fascineren”, zei hij.
„Het Westerse beeld van de Slag in
de Javazee wordt vast bijgesteld nu
bekend is wat de Japanse aanpak
precies was.”

Matthieu Borsboom in Leiden

Polet (l.) draagt het vaandel over aan Veken.							

Arie Booy

Nieuwe baas van de MLD

DEN HELDER * Kolonel Hans
Veken heeft het vaandel van de
Marineluchtvaartdienst overgenomen.
Veken is de nieuwe groepsoudste van het vliegende onderdeel
van de Koninklijke Marine. De

term groepsoudste is ingevoerd
toen de MLD zijn positie als
zelfstandig commando binnen de
zeemacht verloor. Commandeur
Gerard Polet droeg het vaandel als
groepsoudste over aan Veken op
De Kooy.
Voor Polet was het de tweede keer
dat hij het MLD-vaandel over-

- 11 -

FOTO DEFENSIE

droeg, want ook als (de eerste)
chefstaf van het Defensie Helikopter Commando vervulde hij
de nevenfunctie van groepsoudste
MLD. Veken was eerder TaccoLynx en werkte bij de vloot en in
de staf.

Wandelen op de bedolven historie van Oostbatterij

De Helderse Oostbatterij in volle glorie, jaren zeventig. Met radarmasten. Het water is het Helderse Kanaal.

Den Helder * Nietsvermoedend
volgden NHD-wandelaars de
route van Rondje Noordkop
over de Helderse Zeewering. De
sportieve lezers genoten vorige
week zondag op de hoge dijk
van magnifieke zicht op de stad
en de Razende Bol. De meesten
hadden er geen flauw benul van
dat zij liepen op de verscholen
restanten van een bomvrij gebouw
voor duizend man. En ook niet
dat hier, ongeveer ter hoogte van
het Koningsplein, na de Tweede
Wereldoorlog bijna dertig jaar
lang de Navigatie Gevechts
Informatie School (Navgis) van
de Koninklijke Marine stond.
Verdwenen zijn ook de opvallende
radarmasten. Deze masten bepaalden geruime tijd het beeld van de
vroegere Oostbatterij.
Bedolven
Wat er nog over bleef van dit
vestingwerk verdween eind jaren
zeventig volledig uit het zicht
hij de versterking van de zeedijk.

Oud-marineman Co Wiskerke
(70) wees medewandelaars tijdens
de tocht op dit bedolven verleden
van Den Helder. De Schagenaar
had hier al veel voetstappen liggen. „Op deze plek heb ik mijn
RAPP opleiding gehad, radio
afstand peiler plotter. Wij kregen
hier les in alles wat te maken had
met gevechtsinformatie, radar en
navigatie.”
In de westvleugel van de Oostbatterij was het verbindingscentrum

Kaartje van honderd jaar geleden.

- 12 -

gevestigd. De Navgis zat 27 jaar
aan de oostzijde. De Oostbatterij
was onderdeel van de Stelling van
Den Helder. Als vestingwerk is
deze batterij kort na de Tweede
Wereldoorlog opgeheven. Als
schrijver commandement/personeel werkte Jan van Tongeren (67)
uit Den Helder bijna vier jaar op
het terrein van de Oostbatterij.
Van Tongeren verdiept zich al zo’n
veertig jaar in de historie van de 21
batterijen, achthonderd bunkers

AFBEELDING WWW.TOPOTIJDREIS.NL

en zeven forten die Den Helder
ooit rijk was. Hij heeft ook het
verleden van de Oostbatterij en
haar voorgangers ontrafeld. In
1781 bouwden soldaten van het
Helderse garnizoen een kustbatterij op het uitspringende deel van
de zeedijk tussen het dorp Helder
en het Nieuwe Diep. Het verdedigingswerk was nodig vanwege de
aanleg van de oorlogshaven in het
Nieuwe Diep. De naam Oostbatterij kwam er pas in 1814.

Doorkijkje naar bebouwing.

Erfprins. Co Wiskerke: „De
naam van de opleidingsschool
veranderde toen in Navgis.” De
interlokale telefooncentrale in de
westvleugel verkaste in 1962 naar
Fort Harssens om ruimte maken
voor het verbindingscentrum. De
Navgis-vlag werd op 26 augustus
1976 voor de laatste maal gestreken. Die eer kwam toe aan de
militair-werkman D. W. Ooms,
bij velen toen bekend als ’Ome
Dirk’. De Navgis werd onderdeel
van de Operationele School in
Den Helder. Twee keer kreeg de
opleidingsschool in de Oostbatterij koninklijk bezoek: in 1963
van prinses Beatrix en in 1968
prins Bernard. In 1977 werd de
Oostbatterij grotendeels gesloopt
vanwege de dijkverzwaring.

’Barend Kribbing’
Eerdere namen waren ’Batterij aan
den hoek van Barend Kribbing’,
’Prins Hendrik’, ’Ondeelbaarheid’
en - in de Franse tijd - ’Batterie de
Côte l’Indivisible’. Bij de verbetering van de zeedijk is de kustbatterij in 1826/1827 deels vergraven.
In 1832 volgde nieuwbouw. Het
gehele complex is gesloopt in 1875
en is direct opnieuw gebouwd,
voor 500.000 gulden. Het grote
bomvrije gebouw, inclusief moderne kruitmagazijnen, is toen
gezet. Op zes plaatsen kwam
kustgeschut.
Aan de westzijde was de Oostbatterij bewapend met drie ijzeren
kanonnen. Op de batterij stonden
opstellingen van het Regiment
Kust Artillerie. In het Tweede
Wereldoorlog is de batterij stevig
onder vuur genomen. Dertig
Duitse vliegtuigen lieten er op
14 mei ’s avonds gedurende bijna
vijf kwartier bommen vallen.
Vier militairen en enkele burgers
kwamen om het leven. Het
luchtafweergeschut kwam niet in
actie. Van Tongeren: „Dat hield
zich aan de wapenstilstand.” Het
complex is in 1940 ook op 21 juni

en 10 oktober gebombardeerd.
De Koninklijke Marine nam in
1949 de Oostbatterij in gebruik
als opleidingsschool. Eerst was dat
de Artillerie Gevechts Informatie
School. Deze artillerieschool
verhuisde al in 1951 naar Fort

Sloop van de Oostbatterij in 1977 vanwege versterking van de Zeedijk.

Soldaten van de Oostbatterij.
FOTO’S COLLECTIE JAN VAN TONGEREN

Een van de drie ijzeren kanonnen op
de westvleugel van het vestingwerk.

De restanten van het militaire complex.
Ze zijn verdwenen in de versterkte dijk.

Duitse militair op Oostbatterij.

Een klas van de Navigatie Gevechts
Informatie School op de Oostbatterij.

Radarmasten van dichtbij.
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Dit vond ik op zolder
Beste Trompianen,
Het is alweer een hele tijd geleden dat
U iets van ons gehoord heeft.
Welnu, hier zijn we weer even in de Trompet.
Voor diegene die ons nog niet kennen, ik denk bv.
aan de heren van de staf.
Wij (het tromp test team) zijn dus R.B. en R.B.
U (de staf dus) heeft helaas wat testen moeten missen, maar als U even een briefkaartje naar postbus
51 schrijft krijgt U alle voorgaande testen + uitslagen thuisgestuurd.
Zo, en nu weer terug naar de orde van de dag.
Zoals U misschien weet hebben wij een brief naar president Reagan gestuurd
waarin wij hem vroegen of wij het Witte Huis eens mochten testen. Welnu,
het antwoord kwam, weliswaar veel te laat, dat de president geen tijd had.
Nu plaatsen wij hier enkele vraagtekens bij.
Al wat wij nodig hadden was één enkel uurtje. Daarbij had de president
niet eens zelf aanwezig hoeven te zijn.
Beste Trompianen, denk het er Uwe van maar wij menen dat de president gewoon bang was om ons te ontvangen.
U heeft kunnen zien tijdens de hamburger-test, de koffie-test en de test in
New York dat een ieder die we aanspraken toch wel iets schuchter overkwam.
Hetzelfde zien we hier aan
boord. Overal waar we komen
word angstvallig de deur dicht
gehouden.
Maar beste Trompianen wees
gerust, de reis is bijna ten
einde en dan nemen wij R.B. en
R.B. weer even rust. Nog even
wil ik U aandacht vestigen op
het 1 uur lange programma wat
nog in de pen zit. Eén uur het
T.T.T. Menheren presenteren op
Uw scherm.
Bij deze groeten wij U
Het Trom Test Team:
R.B. en R.B.
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Oproep
Beste ex-NGID collega’s;
Ik hoop via onze stichting in contact te komen met collega’s die in 1992 op Hr.Ms. Van Kinsbergen dienden. Dit om een geschiedkundige studie, waar ik mee bezig ben, te completeren. En
natuurlijk is het altijd goed om contacten en ervaringen uit te wisselen.
Al in mijn actieve marine-tijd studeerde ik historie bij de Open University in het VK.
Ik heb toen ontdekt dat ik ook in Nederland en Frankrijk (waar ik nu een groot deel van mjn tijd
passeer) dat soort studies voor bijna gratis kan doen.
In ieder geval ben ik nu weer in de geschiedenis gedoken en belangstelling in mijn
“eigen”geschiedenis af te meten met de gebeurtenissen in de wereld van “toen”.
Wij, militairen, opvarenden van schepen van de KM deden dingen die voor ons gewoon ons
werk was en tegelijk belangrijk onderdeel was van de wereldpolitiek.
Wat ik wil is een ontmoeting (mail/telefoon) met, om te beginnen opvarenden van Hr.Ms. Van
Kinsbergen die najaar 1992 in de Adriatische zee waren. Even wat dingetjes ophalen? Passage
kanaal van Korinthe? Mooie foto-shoot op de rede van Venetië voordat het een cruise/toeristisch evenement werd. In ieder geval is dit een oproep om contact op te nemen .Oh ja, iedereen
mag ook gewoon langskomen om bij te praten.
Mijn eerste behoefte is gericht op de periode 1992/STANAFORMED/Maritime Monitor/Maritime Guard. Meer achtergrond-informatie over de NAVO operaties kunt u inzien op https://
en.wikipedia.org/wiki/Operation_Maritime_Monitor
Graag kom ik in contact met ODOPS/ODVB maar ook andere dienstvakkers met herinneringen
en belangstelling wil ik gaarne ontmoeten via telefoon, internet of direct.
Meestentijds vertoef ik in La France in de “Crete Preardenaise” dus eigenlijk net over de grens
met België. Voor meer informatie klik op http://www.devrijewandelaar.nl/onbekende-franseardennen
Groet,
Ton Rolvink
Antonius.rolvink@gmail.fr
of bel even : 00332324545745
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Kalender

reünies
vieringen
activiteiten

Op donderdag 11 april 2019 vindt de tweejaarlijkse reünie
plaats van onze stichting NGID in de Witte Raaf op het Marineterrein te Den Helder.
De Kerst en Oud en Nieuw komen nu met rasse schreden dichterbij en moeten wij het binnen gaan zoeken maar voor de kerstmarkt in Dordrecht mogen we een uitzondering maken.
http://www.kerstmarktdordrecht.nl
In Amsterdam valt altijd veel te zien, dat is niet gebonden aan vaste data. Kijk daarom op onderstaande link voor alle tentoonstellingen die u kunt gaan bekijken. Er zit ongetwijfeld ook voor u
iets leuks en/of interessants bij:
www.iamsterdam.com/nl/uit/tentoonstellingen

Natuurlijk mag Den Helder niet ontbreken in de activiteiten en hoewel er in de afgelopen weken al veel is gebeurd qua evenementen gaat het gewoon door.
denhelder.online

Een evenement willen wij er graag voor u uitlichten:
https://denhelder.online/event/tentoonstelling-zeeslag

De redactie heeft deze interessante en interactieve tentoonstelling bezocht en het is
een aanrader!
De Koninklijke marine heeft sinds februari 2018 gezocht naar een vlogger die een jaar
lang de Marine mag gaan volgen.
Via deze link kunt u haar volgen: Annelotte uit Noord-Scharwoude.
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De nieuwsbrief NGID verschijnt vier keer per jaar en wordt per email verspreid.
De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de ingezonden artikelen.

Lid van verdienste:
Willem Pijnenburg
Jaap Veldhuis

Tot een volgende keer!
Rens Beglinger
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