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BEKENDMAKING BESTUUR 02/2021

De zomer bijna voorbij

Het is nu augustus 2021 en ik ben net terug van een heerlijke en welverdiende va-
kantie op de Griekse eilanden en alweer aan het werk in het prachtige Marinemuse-
um. Los van het gedoe met Corona apps en gezondheidsverklaringen op de luchtha-
vens was COVID de gehele vakantie ver weg. Het was bijna weer net zo als vroeger en 
dit bevestigt het idee dat het leven weer “normaal” wordt. Gelukkig maar! Dit geeft 
ons als Stichting NGID ook weer meer mogelijkheden op het gebied van activiteiten 
na een gedwongen radiostilte van ruim anderhalf jaar. We kunnen weer gaan denken 
aan zaken als het organiseren van een reünie of themadagen. Dit is natuurlijk een po-
sitieve ontwikkeling en we zullen als bestuur inspelen op de nieuwe ontwikkelingen 
die zullen volgen.

Terwijl ik aan het zwembad lag hebben Rens en Henk weer hun uiterste best gedaan 
om een mooie nieuwsbrief voor u in elkaar te draaien, ik heb het nog niet kunnen 
inzien maar ik weet het thema natuurlijk wel. Deze is erg bijzonder want het betreft 
hier een heus jubileum.

Het dienstvak NGID bestaat 75 jaar!!!!

Dit wilden wij natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom heeft de 
redactie van de nieuwsbrief alles uit de kast getrokken om dit in een zeer speciale 
editie van de nieuwsbrief onder uw aandacht te brengen. In hun ijver zijn ze zelfs bij 
mij in het museum geweest om samen met onze conservatoren diep in de geschie-
denis te duiken op zoek naar unieke documenten en foto’s.

Het lijkt heel lang, 75 jaar maar de NGID is in feite een heel jong dienstvak, zeker als 
je dit vergelijkt met het Korps Mariniers dat in 1665 is opgericht. En daarnaast is het 
ook zo dat de NGID als dienstvak niet meer bestaat en de mariniers nog wel zoals u 
ongetwijfeld weet. De oprichting was net na de oorlog in 1946 toen radar zijn intrede 
had gedaan bij de marine en de ontwikkelingen op het gebied van SEWACO en com-
puters zijn zo snel geweest dat de marineleiding het noodzakelijk achtte om de oude 
vakken NGID, OBD en VLKNST nog geen 40 jaar later op te laten gaan in de Operatio-
nele Dienst die als zodanig nog steeds bestaat.

Ik wens u veel leesplezier toe 

Uw voorzitter, 

  

	 Piet	Duivestein
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Deze nieuwsbrief van de Stichting NGID is in lijn met het doel van de stichting t.w.  het bevor-
deren en het onderhouden van contacten van personeel, die daadwerkelijk als NGID’er, RAPP’er, 
MARVA plotter of als OD’er hebben gediend en werkzaam is of is geweest binnen de NGID – of 
de Operationele Dienst.

De redactie probeert dan ook een nieuwsbrief te maken met 
zoveel mogelijk informatie waarvan wij denken dat deze 
interessant is voor de doelgroep.

Wij doen dit door verzamelen van nieuws over onderwerpen 
van uiteenlopende aard met de focus op marine, defensie en 
de maritieme wereld in het algemeen.

Daarnaast kiezen wij per nieuwsbrief een thema en laten de 
inhoud hier zoveel mogelijk op aansluiten.

Uiteraard kunnen wij niet zonder de inbreng van onze lezers.

Stuur ons uw leuke anekdotes, links, websites, foto’s of ‘sterke’  
verhalen. Wij zorgen dat deze een passende plaats krijgen.

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

De redactie kunt u bereiken via redactiengid@ziggo.nl 

Ondanks dat bij ons in eerste instantie onduidelijkheid bestond over 
de exacte 'geboortedatum' van de Navigatie Gevechtsinformatiedi-
enst (NGID), heeft de redactie besloten dit verder uit te zoeken en de 
zoektocht als thema voor deze brief te gebruiken. 

In het verleden, en zeker kort na de Tweede Wereldoorlog, moesten 
snel heel veel zaken worden geregeld. Een 'instellingsbeschikking' van 
de NGID is dan ook nergens te vinden. Wel is (veel) informatie beschik-
baar bij het Marinemuseum, het Nationaal Instituut Militaire Historie 
(NIMH) en m.n. in het Nationaal Archief is veel voorhanden.

Onze oproep aan de lezers heeft gezorgd voor 'een stortvloed' aan informatie. Zoveel zelfs dat 
we hebben besloten de informatie over meerdere  nieuwsbrieven te verdelen. Deze nieuwsbrief 
zal zich voornamelijk richten op ontstaan van het dienstvak en de volgende nieuwsbrieven staan 
opleidingen centraal en komen belevenissen van lezers uit recentere periode aan bod.

Als rode draad voor deze nieuwsbrief hebben wij gekozen voor

 ‘het begin van de NGID 75 jaar geleden'

We presenteren u een breed scala aan informatie over het onstaan van de NGID en alles wat 
daar aan kan worden gekoppeld. 

We hebben gebruik gemaakt van authentieke documenten. De grammatica was vroeger 'anders' 
en komen vaak (schrijf)fouten voor in de bronteksten: we hebben alles zoveel mogelijk let
terlijk overgenomen. Brondocumenten die slecht leesbaar waren zijn 'nagemaakt'. 
Ook al is NGID geen 'echt dienstvak' maar brevet, wordt in oude document toch vaak de 
'aanduiding' dienstvak gebruikt als wordt gesproken over de Navigatie Gevechts
informatiedienst. 
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Sociale media
Waar je vroeger dagen en soms weken op moest wachten is nu bin-
nen een muisklik aanwezig. Geen blauw schrijf papier en zoekgeraak-
te postzegels meer maar een ‘slimme telefoon’ is alles wat nu nodig is. 

Twitter is een voorbeeld van een medium waarin je on-
waarschijnlijk 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.

@Defensie  BoostX is een project dat is voortgekomen uit de wens om onderzee-
bootbemanningen optimaal te laten presteren. Dit project is genomineerd voor 
een Europees Sociaal Fonds Award 2020!

#csg21 Al het beschikbare nieuws op twitter (voorzien van de betreffende 
 hashtag) over de UK Carrier Strike Group CSG21 waar Zr.Ms. Evertsen deel van 
uitmaakt.

@smrmoorhouse Nieuws van de commandant  van de UK Carrier Strike Group 
CSG21.

@ImagesDelta Jan Dijkstra, Photographer at Mediacenter Dutch defense. Follow 
for military action and news from around the world. Tweets on personal note.

@JassNL Wereldplaten schieten bij drugsvangsten Defensie of in oude Latijnse 
steden. Jasper Verolme (32) maakt de meest fantastische foto’s als krijgsmachtfo-
tograaf.

Stichting NGID op Facebook 
Half januari hebben we op Facebook de besloten groep Stichting NGID aangemaakt. Sindsdien 
hebben 157 (ex)-NGID’ers, RAPP’ers, OBD'ers, VUKO’s, ODOPSEN en/of MARVA-plotters deze 
groep gevonden.  We delen herinneringen met elkaar. Vaak vullen anderen die herinneringen 
aan met nog meer leuke weetjes. Bij heel veel posts krijg je vanzelf het ‘oja-gevoel’.  
Aan de positieve reacties is te zien dat de leden de groep waarderen. Ze vinden het leuk hun vroe-
gere maten/collega’s op deze manier weer tegen te komen. Oude banden worden aangehaald. 

Wil je ook in contact komen met (oud)-commando-centrale-personeel? Ga 
dan op Facebook naar de groep Stichting NGID.  
We willen wel graag dat je antwoord geeft op de open vraag: “Wanneer zat 
je in dienst als NGID’er, RAPP’er, OBD'er, VUKO, ODOPS of MARVA plotter?” 
Zo houden we de groep alleen voor deze doelgroep.

We zien je graag verschijnen in de Facebookgroep. 
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De geboorte van een dienstvak
Toen Willem van Schaik zich kort na de bevrijding in 1945 als oorlogsvrijwilliger meldde, kreeg 
hij bij de keuring en selectie in Engeland te horen dat hij radio afstand peiler zou worden in de 
commando centrale. Zijn verbazing was dan ook groot toen hij op zijn aannamepapieren las dat 
hij niet als peiler, maar als matroos in dienst kwam. Na enige uitleg bleek dat zijn vak matroos 
was en hij slechts een brevet kreeg voor zijn peilspecialisatie. Het dienstvak operationele dienst 
operaties, dat tegenwoordig voor een groot deel de inzet van het schip bepaalt, bestond tot 
zestig jaar geleden slechts uit een brevet.

Na de eerste militaire vorming en de vakopleiding tot matroos in Wales, werd Van Schaik voor 
de radio afstand peiler (RAP)-opleiding overgeplaatst naar het eiland Man in de Ierse Zee. Daar 
kwam hij erachter dat er twee soorten RAP’s bestonden, namelijk een verantwoordelijk voor de 
vuurleiding en een verantwoordelijk voor het plot. Met een koptelefoon op het hoofd hielden 
de plotters tijdens elke zoekslag van de radar de aangestraalde contacten bij en berekenden zo 
een koers en vaart. Zij gaven deze informatie via de koptelefoon door aan alle andere schepen 
van het eskader en konden zo een beeld 
opbouwen van wat er zich onder water, op het 
water en in de lucht afspeelt. De vuurleider 
zorgde er dan voor dat de juiste contacten 
werden aangestraald, zodat de wapens deze 
contacten konden elimineren. “Ik herinner mij 
nog een van de eerste radars, de 79B”, vertelt 
de veteraan. “Die had wel een golflengte van 
zeven meter. We moesten de antenne met een 
stuurrad bewegen en als we dan een echo 
hadden, duwden we een voetpedaal in om 
een middenpeiling te krijgen.”  

Een echt dienstvak
Van Schaik doorliep de ene na de andere cursus en behaalde uit eindelijk zijn instructeurspa-
pieren. Zo werd hij als matroos der derde klasse, RAP-instructeur, geplaatst aan boord van het 
eerste zelfstandige Nederlandse opleidingsinstituut voor radio afstand peilers: Hr.Ms. Soemba. 
Deze oud-kanonneerboot was volledig omgebouwd tot een radarinstructie schip, waar de volle-
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Willem van Schaik

De oud-kanonneerboot Hr.Ms. Soemba, omgebouwd tot een radarinstructie schip.



dige opleiding voor de RAP’s plaatsvond. Al die tijd bestond er 
nog geen dienstvak voor deze peilspecialisten, maar dat ve-
randerde toen de dienstverbanden van de oorlogsvrijwilligers 
na drie jaar tot een einde kwamen. “We kregen te horen dat 
de marineleiding besloten had een dienstvak in het leven te 
roepen onder de naam ‘Speciale Diensten Gevechtsinforma-
tie’. De instructeurs met het RAP-brevet van plotter kregen het 
aanbod om over te gaan in beroepsdienst mits zij voldoende 
diensttijd hadden. Dat had ik en na enig wikken en wegen 
besloot ik samen met een collega om beroeps te worden. Zo 
werd op 1 juli 1948, nu zestig jaar geleden, het nieuwe dien-
stvak geboren, bestaande uit twee man”, lacht hij. “Later werd 
de naam van het dienstvak gewijzigd in Navigatie Gevechtsin-
formatie Dienst (NGID).” 

“We moesten de antenne van de 

radar met een stuurrad bewegen”

Marva’s in de keuken
Omdat het dienstvak slechts uit twee personen bestond, was er dringend aanwas van kader 
nodig om het voortbestaan van het gloednieuwe dienstvak te verzekeren. Aan boord van de 
Soemba werd de eerste opleiding ‘korporaal gevechtsinformatie’ gestart en tegelijkertijd werd 
Fort Oostbatterij in Den Helder opgericht als opleidingsinstituut voor artillerie en gevechtsinfor-
matie. Het duurde niet lang voordat de artillerieafdeling naar marinekazerne Erfprins verhuisde 
en de school de nieuwe naam ‘Navigatie Gevechtsinformatie School’ (NAVGIS) kreeg. Er kwamen 
allerlei extra opleidingen bij voor navigatie-directie officieren, navigatie plot officieren, onderof-
ficieren NGID en cursussen voor bijvoorbeeld de wachtsofficieren op de brug. De cursusfacili-
teiten bestonden uit theorielokalen, oefenlokalen met plottafels, lesruimten voor de radarap-
paratuur en lokalen voor modeloefeningen met ‘keukens’. Vanuit deze ‘keukens’ werden de 
modeloefeningen voorbereid en gestuurd door de marva’s. 
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Van Schaik heeft zijn halve carrière aan boord van Hr.Ms. Karel Doorman gevaren.

De operators (met in het midden 
Van Schaik) beoefenen het hoogte 
meten van vliegtuigen met een 
277-radar.



De geboorte van een school
Van Schaik doorliep zijn voorspoedige carrière 
afwisselend in de commando centrale van het 
vliegdekschip Hr.Ms. Karel Doorman en als in-
structeur op de NAVGIS. “De techniek van de ra-
dars werd steeds ingenieuzer en het radaronder-
scheidend vermogen beter. Het handwerk raakte 
achter en de automatisering drong zich op. Ik 
kon me er wel tegen verzetten, maar besloot er 
helemaal in mee te gaan.” Zo werd Van Schaik, 
die ondertussen de rang van luitenant-ter-zee 
2OC had, geplaatst bij het Centrum voor Autom-
atisering Wapen en Commando Systemen in Den 
Haag. “Daar was men bezig met de beginfase 
van de automatisering in de commando centrale 
van de Geleide Wapen-fregatten, waarna ook het 
Operationele Programma voor de Standaard-fre-
gatten volgde. Het werd snel duidelijk dat door 
de integratie van sensor-, wapen- en comman-
dosystemen ook integratie van het betreffende 
personeel noodzakelijk was. Daarvoor was een 
school nodig en omdat Fort Oostbatterij moest 
verdwijnen voor het Deltaplan, werd in 1970 
de Operationele School op het Nieuwe Haven-
terrein gebouwd.” 

“Het was een hele ontwikkeling van het handmatig plotten in de plotkamer tot een volledig 
geïntegreerd automatisch informatie verwerkend systeem. Er is veel interessants te vertellen in 
de geschiedenis van de Navigatie Gevechtsinformatie Dienst, pardon, de operationele dienst 
operaties”, besluit de nu 84 jarige eerste ODOPS.

 
Alle Hens oktober 2008 | Tekst: Maartje van der Maas | Foto’s: Archief Willem van Schaik
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Tijdens de opleiding op het Isle of Man.

De radars werden steeds moderner.



Een nieuw dienstvak
Het zal u ongetwijfeld niet zijn ontgaan dat we in deze nieuwsbrief 
het ontstaan van het dienstvak NGID in de schijnwerpers hebben 
gezet.

Een goed idee .... maar dan: het bleek lastig zoeken naar informatie!

Het begon allemaal met de suggestie van iemand dat het dienstvak 
Navigatie Gevechts-informatie Dienst dit jaar 75 jaar zou bestaan. Het 
moge duidelijk zijn dat deze stichting dit feit niet ongemerkt voorbij 
wilde laten gaan. 

Een van de eerste zaken die in ieder geval in het oog springt is de naamgeving: is het nu: navi-
gatie gevechtsinformatie, of  navigatie-gevechtsinformatie, of navigatie gevechts informatie, 
etc. Gevechtsinformatie lijkt een Nederlands invulling te zijn van de ontwikkeling van het Ameri-
kaanse Combat Information (Center) in de winter van 1942-'43.

Het prille begin
Na vele omwegen kwam de redactie uit bij het Nationaal Archief. Via hun website (https://www.
nationaalarchief.nl/onderzoeken) hebben wij met de zoekterm 'gevechtsinformatie' veel inter-
essante stukken gevonden en hebben vervolgens scans van deze documenten besteld. Na enige 
tijd geduld hebben wij in eerste instantie 372 bestanden ontvangen met een totale grootte van 
2,18 GB! . Helaas ontbreken een beperkt aantal documenten of delen daarvan, maar al met al 
kunnen wij een mooi beeld presenteren. 

Dit heeft enorm veel informatie 
opgeleverd, die wij graag met u willen 
delen. In deze nieuwsbrief ligt de focus op 
het 'prille begin', in latere nieuwsbrieven 
leggen wij de nadruk op opleidingen en 
ervaringen van lezers en leden.

De allereerste stap lijkt te zijn gezet op 
17 juli 1946 met een (concept) brief van 
de Minister van Marine waarin hij stelt 
dat het noodzakelijk is "om te komen tot 
een organisatie van den radar en 
gevechtsinformatiedienst bij de K.M.". 
Vervolgens bepaalt hij dat "een commis
sie genoemd onderwerp in studie zal 
nemen en hem op korten termijn van 
advies zal dienen". 

Uiteindelijk rapporteert de commissie, 
o.l.v. de Kltz W.J. Kruys, op 7 september 
1946 vanuit London haar bevindingen 
(no. SD 394/61/2/46) op het gebied van 
radar-, vliegtuigdirectie en gevechts 
informatie. Ook werd gekeken naar "de 
voordeelen en eventueele nadeelen 
die samenvoeging van Artillerie en 
radar gevechtsinformatie opleidin
gen inhouden".
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Op 24 juni 1947 stuurde de Chef van de Marinestaf Vice-admiraal van Holthe aan de Minister van 
Marine een geheime nota waarin het belang en noodzaak van gevechtsinformatie wordt onder-
streept en wordt geadviseerd vervolgstappen te nemen.

De Chef van de Marinestaf benoemt deze organisatie de 'Gevechts Informatie Dienst'.

De gevechtsinformatie heeft zich gedurende de oorlog sterk ontwikkeld en is 
tenslotte uitgegroeid tot een aparte organisatie. 

De hoeveelheid en snelle ontwikkeling van de verschillende nieuwe methoden 
en apparaten voor locatie, ontdekking en het verkrijgen van informaties omtrent de 
vijand, maakten het voor de Cdt. van een schip onmogelijk al deze gegevens in ruwe 
vorm, zoals ze van de bronnen van informatie binnenkomen, snel en doeltreffend 
te verwerken. Onder deze omstandigheden werd het daarom wenselijk geacht, dat de 
Cdt. over een organisatie beschikte, ·~ belast ~ met het verzamelen, sorteren en ana
lyseren van alle binnengekomen informatie en gegevens, teneinde daaruit een klaar 
en juist beeld van de situatie samen te stel}en en weer te geven. 

Deze organisatie wordt "Gevechts Informatie Dienst" genoemd. 

Aangezien invoering van een dergelijke organisatie ook voor de Kon.Marine 
noodzakelijk wordt geacht, en in feite zelfs ten dele reeds heeft plaats gevonden  
verschillende van Hr.Ms. schepen toch zijn al voor toepassing van gevechtsinformatie 
ingericht  verdient het aanbeveling nu ook zo spoedig mogelijk één en ander daar
omtrent vast te leggen.

 Het rapport dd. 7 September 
1946 van de Commissie "Radar, 
Vliegtuigdirectie en Gevechtsin
formatie" en de naar aanleiding 
daarvan naar voren gebrachte 
opmerkingen en suggesties werden 
in grote trekken als richtlijn 
gebruikt voor samenstelling van 
de voorgestelde 

a) "Richtlijnen voor de organisa
tie van de gevechtsinfonnatie", 

b) Dienst van de officier belast 
met de gevechtsinformatie", 

beiden zoals deze zich in de toe
komst worden gedacht.

(Helaas ontbreekt de vervolgpagina 
van deze nota)
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Op 22 september 1947 komt vanaf de zijde van de Minister van Marine de vervolgopdracht 
onder no. 70089 "aan de Chef van de Marinestaf, in overleg met de Vlagofficier Ma
terieel en de Vlagofficier Personeel voor de uitvoering en verdere geleidelijke 
ontwikkeling van de gevechtsinformatieorganisatie, het noodige te verrichten".

In de daarop volgende beschikking (onder dezelfde datum en nummer) van het Ministerie/
Marinestaf, wordt een eerste uitwerking gegeven. Hierin is ondermeer een aanvulling op de 
Circulaire Zeemacht Scheepsdienst CIRC. Z. 1698 opgenomen. In de ELFDE AFDELING A wordt 
de Dienst van de officier belast met de gevechtsinformatie (Gevechtsinformatie-officier) nader 
uitgewerkt.

In de beschikking van het Ministerie van Marine/Afdeling Staf van 28 april 1948 (no. 117001/ 
70089) wordt het begrip "Gevechtsinformatie dienst" met bijbehorende personeelsindeling vast-
gelegd. Ook worden de bekwaamheidseisen en de opleiding van het personeel van deze nieuwe 
dienst gepresnteerd.  
Tenslotte wordt aangegeven onder wiens verantwoordelijkheid, de gebruiksgereedheid, het 
gebruikers- on technisch onderhoud van de onder gevechtsinformatie ressorterende apparaten 
en instrumenten vallen.

De uitwerking van dit alles is te lezen in CIRC. Z. 1778 - dienstvakken. Hierin valt o.a. te lezen:

1. De taak van de gevechtsinformatiedienst omvat: 
a. het verzamelen, sorteren en analyseren van alle binnengekomen berichten en 
gegevens betreffende de eigen en vijandelijke strijdkrachten en het daaruit 
samenstellen van een duidelijk en voortdurend juist beeld van de toestand, zowel 
tactisch als strategisch, in de lucht, aan de oppervlakte en onder water en wel 
zodanig, dat het commando op grond daarvan die maatregelen en beslissingen kan 
nemen, welke leiden tot een zo doeltreffend mogelijk gebruik van eigen strijd
krachten en wapens; 
b. het aanwijzen van doelen, c.q. het verstrekken van de daartoe nodige gegevens 
om de verschillende strijdkrachten en/of wapens te kunnen dirigeren.
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Artikel 20.

Opleiding tot radioafstandpeiler plot 1e klasse R.A.P.P. I

1. Duur der Opleiding. 
De opleiding tot radioafstandpeiler plot 1e klasse duur ± 12 weken.

2. Toelatingseisen. 
Voor de plaatsing bij de opleiding radioafstandpeiler plot 1e klasse komen uit

sluitend in aanmerking matrozen met brevet R.A.P.P II, die als zodanig hebben 

vo1daan en tenminste een half jaar vaarpractijk hebben, en kwartiermeesters met 

hetzelfde brevet, die nog niet eerder in de gelegenheid werden gesteld de oplei

ding tot R.A.P.P II te volgen.

3. Bekwaamheidseisen. 
Theorie:
a. kennis van de toepassing van de radar ten behoeve van de gevechtsinformatie,  

vliegtuigdirectie en navigatie;

b. goede kennis van de algemene beginselen van radar en electriciteit, ook voor 

wat betreft het "gebruikersonderhoud”, zoals het calibreren der verschil

lende apparaten enz.;
c. goede kennis van de codes en plotsymbolen, gebezigd in de gevechtsinformatie

dienst,
d. kennis van doel en werkwijze van de gevechtsinformatiedienst,

e. kennis van radartegenwerking en storen, maatregelen tegen radiopeiling door 

de vijand en het gebruik van I.V.V., radarbakens en autm. navigatietafels;

f. kennis van zee en luchtplotten en de daartoe benodigde zee en luchtvaart

kunde,
g. enige kennis van de verbindingsdienst, voor wat betreft meldingen van de 

vijand,
h. enige kennis van de aanvalsmethoden van verschillende strijdkrachten en 

van convooibescherming, alles voor zover van belang van hun taak in de 

gevechtsinformatiedienst,

i. Kennis van het gebruik en de behandeling van zeeinstrumenten en naviga

tiemiddelen voor hem van belang.

Practijk:
j. goede bedrevenheid in het bijhouden van zee en luchtplotten en filteren,

k. goede bedrevenheid in de behandeling en het gebruik van de standaardtypen 

van radarwaarschuwings en navigatietoestellen;

l. bedrevenheid in de R.T.F. procedures, het gebruik van interne communica

tiemiddelen en het hoogte meten met radar,

m. bedrevenheid in het stoppen op het observatie horloge, benevens het 

optekenen van tijden en waarnemingen,

n. enige bedrevenheid in het bijwerken van zeekaarten, voorschriften, bepalin

gen en soortgelijke boekwerken.

Onderstaand is de opleiding R.A.P.-P. I weergegeven zoals vermeld in de bijlage van de CIRC. 
Z. 1778 Dienstvakken. De teksten zijn 1-op-1 overgenomen uit het origineel omdat dit van te 
slechte kwaliteit voor weergave was. 
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Op 17 oktober 1957 werd de weergegeven CIRC. Z. 1778, met als onderwerp Dienstvakken, 
door de Minister van de Marine ingetrokken omdat de inhoud deels was opgenomen in het 
voorontwerp voor een voorschrift  betreffende de inwendige dienst aan boord van Hr.Ms. oor-
logsschepen en bij inrichtingen de zeemacht (VVKM 130).

Navigatie en Gevechtsinformatie
In alle documenten uit de beginperiode wordt steeds weer de koppeling gelegd tussen naviga-
tie en gevechtsinformatie. Daarnaast wordt de gevechtsinformatie ook vaak in één adem ge-
noemd met radar en vliegtuigdirectie.

Bij Koninklijk Besluit no. 43, op 11 december 1948 ondertekend door de net aangetreden Kon-
ingin Juliana, werd de "Dienst van de officier, belast met de navigatie, tevens hoofd 
van de gevechtsinformatiedienst (navigatieofficier)" officieel vastgesteld. 
In dit K.B. wordt gesproken dat de officier in kwestie moet zijn gespecialiseerd in navigatie-
gevechts-informatie. 

Naast de navigatie-officier, die wordt gekoppeld aan de gevechtsinformatie, wordt vaak ook 
gesproken over de navigatie-directie officier (N.D.O.). Het lijkt er op dat wordt gesproken over 
N.D.O. als de kwaliteit/opleiding wordt bedoeld, terwijl  met de term navigatie-officier de functie 
en werkzaamheden lijken te worden bedoeld.

De eerste keer dat 'echt' wordt gesproken over Navigatie Gevechtsinformatiedienst is de 
ontwerp beschikking (minute) no. 179368/70089 dd. 27 juli 1949 van de Staatssecretaris van 
Marine waarin wordt aangegeven dat:

De navigatie gevechtsinformatie (daaronder tevens te verstaan vliegtuigdirectie 
en radarwaarschuwing en meteorologie) zal in principe bij de volgende afdelingen 
en onderdelen van de Koninklijke Marine vertegenwoordigd moeten zijn: .......

Verder wordt opgedragen dat:
de Chef van de Marinestaf, in overleg met de Vlagofficier Materieel en de Vlagof
ficier Personeel voor de uitvoering en verdere geleidelijke ontwikkeling van de 
naviatiegevechtsinformatiedienst het nodige te verrichten.

 Het brevet
De gevechtsinformatie-opleidingen voor schepelingen omvatten de opleiding tot:

a. radio-afstandpeiler plot 2e klasse R.A.P.-P II;
b. radio-afstandpeiler plot 1e klasse R.A.P.-P I;
c. instructeur radio-afstandpeiler plot I.R.A.P. P 

(dit in nadere afwachting van de instelling van het korps onderofficieren "gevechtsinforma-
tie" c.q. "speciale diensten" met de aantekening "G.I.").

Herhalingscursussen en cursussen voor het afoefenen van volledige gevechtsinformatie-ploe-
gen worden, afhankelijk van de omstandigheden, afzonderlijk geregeld.

De opleidingen vinden plaats op de plotschool (naderhand uit te breiden tot "gevechtsinfor-
matieschool"). Het behalen van zeepractijk geschiedt aan boord van een daartoe aangewezen 
gevechtsinformatieoefenschip.

Ontnemen van het brevet
1. De betrokken vlootvoogd .ontneemt op voordracht van de commandant het brevet "radio-

afstandpeiler plot 2e klasse" of "radio-afstandpeiler 1e klasse" aan schepelingen, die:

a. door gemis aan vaardigheid, karaktereigenschappen, ziekelijkheid of anderszins blijk 
hebben gegeven van ongeschiktheid als radio-afstandpeiler,

b. gedurende drie achtereenvolgende jaren geen dienst hebben, gedaan als radio-afstand-
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peiler,
c. niet meer voldoen aan de geneeskundige eisen voor radio-afstandpeiler (Circ. Z. 1093),
d. in het bezit zijn van het brevet "radio-afstandpeiler plot 2e klasse" en bevorderd worden 

tot de rang van kwartiermeester, nadat zij in de gelegenheid werden gesteld het brevet 
R.A.P.-P I te behalen doch hiervoor niet slaagden, dan wel worden overgebracht naar een 
ander dienstvak.

e. in het bezit zijn van het brevet "radio-afstandpeiler plot 1e klasse" en worden bevorderd 
tot de rang van sergeant of wel worden overgebracht in een ander dienstvak.

2. De betrokken vlootvoogd ontneemt op voordracht van de commandant de aantekening 
"instructeur radio-afstandpeiler plot" aan schepelingen die:

a. door gemis aan vaardigheid, door karaktereigenschappen of anderszins blijk hebben 
gegeven van ongeschiktheid als instructeur radio-afstandpeiler plot,

b. niet meer voldoen aan de geneeskundige eisen voor radio-afstandpeiler, gesteld in Circ. Z 
1093

c. gedurende 2 achtereenvolgende jaren geen dienst hebben gedaan als instructeur radio-
afstandpeiler,

d. worden overgebracht naar een ander dienstvak, behalve dat van "speciale diensten”.

Emblemen
Iedereen kent het embleem van het dienstvak navi-
gatie gev echtsinformatiedienst, de bekende blik-
semschichten en horizontale pijl. In een van de kran-
tenartikelen in deze brief  wordt aangegeven dat dit 
embleem 'is overgenomen' van de radio-radarmon-
teurs en dat de uitmonstering van dat dienstvak werd 
gewijzigd door de pijl verticaal te plaatsen. Het Jaar-
boek van de Koninklijke Marine 1952 geeft zowel het 
dienstvak Radio-radarmonteur als het brevet Radio-
afstandpeiler weer met een horizontale pijl, uitgevoerd 
in goud voor onderofficieren, geel voor korporaals en 
rood voor schepelingen.

Gevechtsinformatie wandborden
In de Ministeriele beschikking no. 142594 dd. 1 december 1948 werd het volgende vastgelegd:

O v e rw e g e n d e :
dat ten behoeve van de gevechtsinformatie aan boord van Hr.Ms. schepen en inricht
ingen als regel wandborden in gebruik zijn die in de Engelse taal zijn gesteld; 
dat vertaling in de Nederlandse taal gewenst is en dat daarbij een uniforme 
werkwij ze gevolgd dient te worden;
dat een goed functionnerende gevechtsinformatiedienst in een verband van schepen 
tevens uniformiteit in de verschillende types en verstrekking van wandborden 
vereist.

B e p a a l t :
dat de gestandaardiseerde wandbordcn gedurende het eerstvolgcnde periodieke on
derhoud der betreffende schepen zullen wordcn aangemaakt en aangebracht en dat 
de kosten zullcn worden verschreven op de reparatiekosten dezor schepen;
dat aan boord van vliegkampschepen de voor de vliegdienst benodigde wandborden 
nader dienen te worden vastgesteld;
dat aanpassing aan de standaard gevechtsinformatie wandborden . . . . . . .
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Speciale Diensten
De aanduiding 'speciale diensten' (SD) is al een paar keer langsgekomen, o.a. in de vorm van (SD 
GI). De Circ.Z. 1802 geeft een opsomming aan van ongeveer 50 onderdelen: van automonteur 
tot journalist, van onderwijzer tot amphibisch-technische dienst, van verpleeghulp tot navigatie-
gevechtsinformatie en onderzeebootbestrijding. Het dienstvak SD staat open voor beroepsper-
soneel, zeemilitie, KMR en Marva's. Vakbekwaamheidseisen per onderdeel zijn vastgesteld in 
VVKM 2.

In de Regeling personeel der zeemacht (1 VKM III) is aangegeven dat alle onderofficiersrangen 
voor het dienstvak 'speciale diensten' zijn opengesteld, maar bevordering tot enige rang kan al-
leen plaatsvinden indien de formatie van het onderdeel zulks mogelijk maakt.

In onderstaande linker tabel, uit de bijlage van beschikking nr. 126816 dd. 19 juli 1948, worden 
de personele aantallen weergegeven voor het dienstvak 'speciale diensten'.

De rechter tabel, uit het Jaarboek van de Koninklijke Marine 1952, geeft de 'STAAT VAN HET PER-
SONEEL DER KONINKLIJKE MARINE IN WERKELIJKE DIENST' weer op 1 Januari 1952 en 1 Januari 
1953.

1. Beroeps

Onderdeel

ad
ju

da
nt

 o
nd

er
o

ff
.

se
rg

ea
nt

m
aj

oo
r

se
rg

ea
nt

k
or

po
ra
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m
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ro
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Gevechtsinformatie 2 10 18 32

Inlichtingendienst 4 9 14 6

Dienstvak
rang of stand

Beroeps KMR DPL Totaal
1952 1953 1952 1953 1952 1953 1952 1953

Navigatie-
Gevechtsinformatiedienst
Adjudant onderofficier . . . . . 
Sergeant-majoor . . . . . . . . . .
Sergeant . . . . . . . . . . . . . . . .
Korporaal . . . . . . . . . . . . . . .
1e klasse . . . . . . . . . . . . . . . .

-
-

3
23

-
-
-
-
-

-
-
3

23
-

Totaal . . . . . . . . . . . . - 26 - 26
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Bord 1A Eskaderbord
Wordt gebruikt aan 
boord van schepen type 
jager en overeenkom-
stige schepen.

Bron: Circ.Z. 1835



VOORGESCHIEDENIS DER NAVIGATIE

De navigatie van 's lands vloot werd van ouds gevoerd door “stuerluyden" en 
"lootzen". De vereiste kunde en vaardigheid moest door de aspiranten voornamelijk 
aan boord worden opgedaan. Aan de wal  vooral te Amsterdam  vond de activiteit 
plaats van kaartendrukkers en samenstellers van wat wij nu Zeemansgidsen zouden 
noemen, alsmede van geleerden die de theoretische zeevaartkunde opbouwden. Van de 
laatsten moet vooral genoemd worden:

Dominé Petrus Plancius, die onderricht gaf aan stuurlieden, zeetochten stimuleer
de en aanbevelingen deed voor de navigatie. Hij kan met recht de stamvader van de 
zeevaartkundige wetenschap worden genoemd.

Met hem moet vermeld worden Robbert Robbertsz. le Canu die in 1586 in Amsterdam 
een zeevaartschool begon en tot zijn leerlingen telde mannen als Cornelis de Hout
man, Van Neck, Heemskerck en de Rijp.

Christiaan Huygens heeft naarstig getracht zijn slingeruurwerk door cardanische 
ophanging geschikt te maken voor gebruik aan boord, doch zijn toestel bleek niet te 
voldoen.

Willebrord Snellius droeg het zijne bij door zijn arbeid op het gebied der graad
meting.

Adriaan Metius theoretiseerde in de astronomie.

Aanvankelijk gebruikten de zeevarenden zgn. "leescaerten"; globale zeilaanwij
zingen met primitieve landverkenningen, geschikt voor de kustvaart der 16e eeuw. De 
eerste uitgaven dateren van 1579.

De eerste atlas met zeekaarten verscheen reeds in 1584 van de hand van Lucas 
Jansz. Waghenaer onder de titel "Spieghel der Zaevaerdt", beslaande het toenma
lige handelsgebied van de Westkust van Europa en de Oostzee. In 1595 geeft Willem 
 Barents een welkome aanvulling daarop in zijn "Caertboeck van de Midlandsche Zee", 
toen Holland's handel zich in dit gebied snel uitbreidde.

Toen Waghenaer's "Spieghel" een te grote sprong vooruit bleek voor de eenvoudige 
zeelieden zijner dagen, gaf hij over hetzelfde gebied uit zijn “Thresoir der Zee
vaert", welke tendele een terugkeer betekende naar de leescaerten. De uitgifte in 
1608 van Willem Jansz. Blaeu’s "Licht der Zeevaert" betekende een grote vooruitgang 
op het gebied van de leescaerten, aangezien dit werk, behalve zo volledig mogelijke 
zeilaanwijzingen, tussen de tekst gevoegde landverkenningen en detailkaarten be
vatte.

Als leerboek der stuurmanskunst gebruikte men aanvankelijk een vertaling van 
het Spaanse standaardwerk van Medina. In de 17e eeuw verschenen echter verschil
lende grotere en kleinere uitgaven van Nederlandse origine, zoals Claes Heyndericks 
Gietermaker's ''Vergulde Licht dor Zeevaart" van 1660 dat, vele malen herdrukt en 
vertaald, tot in het eind der 18e eeuw in binnen en buitenland in gebruik bleef.

De ontdekkingen onzer voorouders verbeterden de geografische kennis, hetgeen tot 
uiting kwam in de te Amsterdam uitgegeven landkaarten, zoals die in de atlassen van 
Willem en Joan Blaeu.

In 1748 kwam voor het eerst een cursus tot stand "voor de theoretische opleiding 
van den zeeman in het algemeen en van den zeeofficier in 't bijzonder".

Dit geschiedde bij "het Algemeen Zeemanscollegie" in Amsterdam onder de zeer 
kundige leiding van Cornelis Douwes, uitvinder van de methode voor bestek buiten 
den meridiaan  on samensteller van zeevaartkundige tafelen en die een jaar later 
werd aangesteld tot “Examinator van 's Lands Zeeofficieren en Stuurlieden". In 1753 
volgde de Admiraliteit van de Maeze het voorbeeld.



Van 1785 tot 1795 werd de cursus te Amsterdam gegeven aan de toen juist opgerich
te Kweekschool voor de Zeevaart. Na de omwenteling werden de cadetten  zoals de 
adelborsten toen werden genoemd  van 1803 tot 1805 opgeleid aan boord van 's Lands 
fregat ''Euridice" te Hellevoetsluis en een brik te Texel, om daarna te worden over
gebracht naar het stadegebouw te Feyenoord, waarbij 's Lands brik "de Zeemeeuw” 
werd aangewezen als oefenschip en in 1809 wederom te worden overgeplaatst, thans 
naar Enkhuizen. Tijdens de Franse overheersing vond de opleiding plaats te Brest 
om na het herstel der onafhankelijkheid te worden voortgezet aan de artillerie en 
genieschool te Delft. Gedurende de perioden 1795 tot 1809 en van 1812 tot 1829 was 
het intussen weer mogelijk geweest ook via de vloot tot het officierenkorps te wor
den toegelaten.

Van 1829  1850 ie de adelborstenopleiding gevestigd geweest in het "Koninklijk 
Instituut voor de Marine" te Medemblik om daarna voor enkele jaren te worden sa
mengevoegd met de opleiding voor officieren der Landmacht te Breda.

Voorlopig in 1854 en definitief 3 jaren later werd zij gevestigd in Wi1llemsoord, 
aanvankelijk aan boord van Zr.Ms. fregat “de Rijn" en na 2 jaren aan boord Zr.Ms. 
linieschip "Kortenaer" om in 1870 over te gaan naar het huidig gebouw.

Het toegevoegde oefenschip heeft einde 1829 steeds, naar de muze der sterrenkun
de, de naam "Urania" gedragen.

In de tweede wereldoorlog werd de ''officier Zeeinstrumenten" van lieverlede tot 
wat wij nu kennen als de "Navigatieofficier". Veelal vervulden officieren KMR deze 
functie. Een speciale opleiding begon men pas in 1945, toen de LTZ III A.P.E.J.J. Be
snard een ietwat bekorte "long course N" op H.M.S. "Dryad" ontving. Eerst in 1950 ving 
de eerste NDopleiding in Nederland aan.

De officiële erkenning volgde met de afkondiging van Circ. Zeemacht no. 1873 bij 
KB 11 December no. 43, waarbij de "NavigatieDirectie officier" werd ingesteld, met 
een verlengstuk de "Navigatie Gevechtsinformatie officier". Deze laatste waardig
heid werd departementale promptheid, 2 jaar later uitgedeeld aan alle toenmalige 
eerste klassers  en daar bleef het bij.
Bron: Foto album/herinneringsboek van de Navigatiegevechtsinformatie opleidingen

Marinemuseum A/004/094

Enys House - les in afdeeling 
Zeedienst I

Bron: Jaarboekje van het Korps 
Adelborsten

1942 - 43



HET PRILLE BEGIN VAN HET GEBRUIK VAN RADAR

Gedurende de tweede wereldoorlog werden Hr.Ms. schepen uitgerust met radar en 
deden GIinstallaties hun intrede  eerst veelal geïmproviseerd, later in een verbou
wing aangepast aan de eisen door de tactiek gesteld. De schepen in Europese wateren 
genoten hierbij voorkeur; die in rustiger oorlogsterrein volgden. Hoe bescheiden was 
dit begin.

Hr.Ms. "Heemskerck" kreeg in 1941 haar eerste "R.D.F.", zoals de Britten radar oor
spronkelijk noemden. Het was type 279, met zendantenne op de achtermast en ontvan
gantenne op de voormast, synchroon gedraaid door de spierkracht van dan peiler via 
aan soort autostuur en servo systeem. Op zichzelf vormde dit een uitnemende con
trole op het wakker zijn van de peilers. Continue rondbaksen was nog niet uitgevon
den en zoeken geschiedde dus over volle cirkels heen en terug. Het beeld verscheen 
op een A-scherm, waarop de 50˚ bundelbreedte een langzaam zwellende en daarna weer 
afnemende pip tekende. Het toestel diende, naast waarschuwing, als doelsaanwijzer en 
afstandmeter voor de artillerie. Naarmate het vertrouwen steeg en de samenwerking 
groeide, werd het steeds moeilijker de uitkijken ervan te overtuigen dat zij niet 
overbodig waren.

Op nachtelijke convooi beschermingstocht door de Ierse zee was de bel van de 
spreekbuis naar de R.D.F. een probaat middel om het lucht verdedigingsdek te doen 
wakker schrikken. Toch werd pas luchtalarm gemaakt als de echo's binnen 30 mijl 
kwamen; een 4" schiet niet zover. Na invoering van de IFF waren er inderdaad nach
ten, dat niet constant de zaak uit kooi gehaald behoefde te worden voor closing 
bogeys.

De noodzaak van plotten werd spoedig ingezien en spinnewebben tot 70 mijl, op pa
pier van een 25 cm in het vierkant gedrukt, dienden daartoe. "Eén vel per trek" was 
het motto.

De begin '42 geinstalleerde 285 gaf schepen op 7½ mijl, doch alleen wanneer hij 
niet defect was; een weinig voorkomend evenement.

De 279 was daarentegen zeer betrouwbaar, zoals bleek bij de luchtaanval bezuiden 
Java op 1 maart 1942. De aanvallen werden op 90 mijl opgepikt en kwamen na aan ang
stig half uur pas in zicht, vermoedelijk homend op de bij het schip hangende verken
ner. De radarlui dachten aan inpeilen op de 279 en pasten succesvol antiDF maatre
gelen toe. Classificatie was niet eenvoudig en tot het laatst dacht de radar slechts 
met de aflossende verkenner te doen te hebben. Door bliksemsnel aanzetten kwamen 
de bommen gelukkig achter.

Begin '43 werd het dubbel antennesysteem gemodificeerd tot type 79, met gezamen
lijk stel "wandelstokken" voor zenden en ontvangen.

Artillerist Van de Wall Bake en plotofficier De Vos diepten uit vakliteratuur en 
CAFO's de knowhow op van "fighterdirection". Volgens het boekje werd begin '44 het 
stuurhuis ingericht tot directiecentrale en LTZ Warner trad aan als eerste fighter
director der K.M. De officieren van administratie werden aan boord in de geheimen 
van dat vak ingewijd en de kreet "make your cockerel crow" werd spoedig populair. 
Na enkele maanden ervaring in de Middellandse Zee werd de inrichting van het 
stuurhuis verbeterd tot een alround Gevechtsinformatie centrale.

Toen "Tjerk Hiddes" medio '42 naar Ceylon vertrok, was zij uitgerust met type 290. 
Uiterlijk een 291, waren haar zendende ingewanden van extreem korten duur: na onge
veer 25 branduren begaf zich de emissie, waarna radarofficier Ferwerda en navigatie 
officier Keesom het doel waren van commandantelijk gramschap. De logistiek was op 



zo'n verbruik niet ingeschoren, waarom men er weinig plezier van beleefde.
De eveneens geinstalleerde 285 kostte al evenveel zweetdruppels, doch bleek het 

langer uit te houden. Toen er eindelijk vertrouwen in was verkregen, zou de eerste 
schietoefening op radar worden gehouden. Het aanvangssalvo lag dekkend, doch de 
285 ontvanger op de vloer. Doch toen ook die moeilijkheid onder de knie was, heeft 
het toestel nog vaak tot tevredenheid gefunctioneerd. Ook voor waarschuwing, waar
bij het met zijn toren moeizaam baksend van Rood 60 tot Groen 60, continue aan het 
zoeken werd gezet.

Eind '42 was ''Hiddes" gedetacheerd in Australië en werden drie tochten van Port 
Darwin naar Timor gemaakt om Australische en KNIL guerilla’s  van het eiland te 
halen. Vanwege het luchtgevaar moest de embarkatie bij nacht gebeuren en de over
steek buiten fighter cover met hoge vaart gemaakt. Radarafstanden waren bij het 
aanlopen van essentieel belang voor snelle uitvoering der manoeuvre. Hiervoor werd 
de 285 gebruikt; enig probleem bleef hoever het land in ligt de dichtstbijzijnde 
echo?

Dat het niet leuk is zonder luchtwaarschuwing te zitten bleek bij Port Darwin, 
toen men pas in de gaten kreeg dat aan Jap in den aanval was, omdat de bommen zo 
hard floten. Geen wonder dat Ferwerda in praktijk bracht "wat hij eens ergens had 
gelezen”: de 290 zendbuizen werden onder spanning gezet en toen ze heet waren, snel 
uitgenomen en in een ijskast gekoeld. Het resultaat was . . . . een teruggekeerde emis
sie!  Voor een half uur evenwel . . . . .

Vlak vóór terugkeer naar Ceylon, begin '43, werd type 272 geïnstalleerd  de eer
ste 10 cm set en voorloper van 277 en 293. Met eigen middelen was hierop een meld
systeem gebouwd, telwerkjes met ontvangers in de tot commandocentrale ingerichte 
kaartenkamer. Afstandmeten geschiedde met aan strobe op het Ascherm en de peiler 
had slechts een voetcontact in te drukken als hij een goede waarneming had, om een 
"out lamp" boven de (toen reeds automatische) plottafel aan te steken. De plotter las 
daarop peiling en afstand af en plotte deze met de plotarm. Bombey's bazaar bracht 
een gramafoonversterker in Hiddes' leven, welke middels waarlookoptelefoon van den 
telegrafist werd omgezet in een intercom. In de "plot”, zoals toen de commandocentra
le nog heette, heerste hierdoor absolute rust; slechts zo af en toe aan enkel woord 
over de intercom.

Hoewel het materiaal wat beter was geworden, bleef het met de kwaliteit van het 
personeel maar droevig gesteld. Op de jagers der Britse Eastern Fleet was het ge
woonte de jongste officier tot radarofficier te bombarderen, die werd bijgestaan 
door een telegrafist: de monteur kende geen "kromme ampères". Bij de Hollanders was 
men zo gelukkig radioamateurs als radarofficier te kunnen aanwijzen en die waren 
beter gewend electrisch te denken. Hun faam breidde zich snel en vaak werd hun con
sult ingeroepen. Zo ontving Ferwerda eens een sein; 'From radarofficer tot radarof
ficer  Isaiah Chapter 15 verse 6 part 2".

Een bijbels seiner hielp hem uit de puzzle en vertaalde : "The grass faileth, there 
is no green thing". Aan het ziekbed gekomen vernam hij: "I can't understand. I chan
ged all the valves according to the handbook; I pulled all the wires, even kicked 
the blasted thing and it still won't work". Nadat de gepiepte zekering was vervangen 
werd het herstel op gepaste wijze in de longroom gevierd en na de 3e gin begon de 
trotse "specialist” aanvechtingen tot herigheid te krijgen.

In '44 terug in Engeland begeleidde "Hiddes" de snel lopende "Queen Mary" en is 
wat achter geraakt. Met 30 mijl, door mist geplaagd, stuift ze Western Approaches in 
terwijl radar 272 afstanden naar de brug praait : "Queen Mary recht vooruit  4 mijl 
....  Queen Mary recht vooruit  3 mijl .... Queen Mary recht vooruit  2' "; dan met toe



nemende agitatie: "Queen Mary recht vooruit één mijl 
.... recht vooruit 1200 yards .... " Stilte. Als eindelijk 
contact met de radarhut is hersteld verklaart de pei
ler: "Ik hield het niet langer uit en moest even naar 
buiten om te kijken".

Hr.Ms. "Queen Wilhelmina" was bij in dienst komen 
in Augustus '42 uitgerust met een Amerikaanse radar 
type SO (dome in top van de mast, Ascherm in stuur
huis). Deze radar werd aanvankelijk vrijwel uitslui
tend gebruikt voor posthouden in convooi en afstand
meten op visueel gepeilde doelen. Er werd niet geplot.

Hr.Ms. "Van Kinsbergen" had in 1943 een Brandaris
achtige radarantenne voor op de bovenbrug, waar 
naderhand een mitrailleur van 40 mm is geplaatst. De 

apparatuur stond in de radiohut boven; er was alleen een Ascherm. Dit toestel werd 
gebruikt voor posthouden in convooi en het geven van bakshoek en afstand aan de 
artillerie. Hoewel de asdic bakshoeken doorgaf aan het richttoestel der batterij was 
er geen overdracht van gegevens tussen asdic en radar. Er werd niet geplot.

Bij de onderzeeboten was type 291 het grote wonder. Op patrouille zijnde werd de 
antenne af en toe boven water gebracht voor een snelle zoekslag, die wel eens te 
laat kwam, zoals Hr.Ms. "Zwaardvis" ondervond, toen zij in de Zuidchinesche Zee ver
rast werd door een vliegtuig, doch gelukkig aan de bommen ontkwam. Speciale peilers 
waren er niet: de mensen rouleerden over roer, uitkijk en radar.

Hr.Ms. "Tromp" moest het aanvankelijk doen met de Australische versie van type 

286, een omgebouwde ASV (met Yagiantenne en naderhand een "matras"), die fietstrap
persgewijs gebakst werd in de brugradiohut en slechts voorzien was van een Ascope.

Welk een vreugde als er een echo geproduceerd werd. Doorgegeven met de door de 
geschutmaker geïmproviseerde magslip aanwijzers kon men op de brug peiling en 
afstand aflezen en doorgeven naar de "plot", als hoedanig de niet airconditioned 
kaartenkamer, zonder automatische plottafel, dienst deed. De verwijtende stem van 
daarbinnen: "Brug  wat is de koers nu ? "  werd op de koele brugvleugel niet altijd 
gehoord. Er was een  gelukkig korte  periode, dat de afleeswijzer bij de fietstrap
pers afgebroken was en de dienstdoende peiler moest toen aflezen over deszelfs 
klemschroefje waarbij ongeveer 80˚ indexcorrectie optrad.

In die dagen werd de ''Nieuw Amsterdam" eens begeleid, die op zekere nacht haar 
escort opriep met de mededeling dat zij een radarecho had opgepikt. Terwijl TROMP 

Radar 272 Hr.Ms. Tjerk Hiddes
A-scherm en antenne bakshandwiel.

Yagi-antenne "Matras"



met hoofdvaart op het contact toestoof werden vurige kolen op de hoofden der arme 
radarpeilers gestapeld, die verwoed de fietstrappers gingen bewerken. Het resultaat 
was sneller dan gehoopt; binnen vijf minuten werd een knaap van een echo "driemaal 
gras" (zoals dat toen heette) opgepikt. De peiling wees ruim op stuurboords boeg en 
op de brug werd de spanning voelbaar. Tot de officier van de wacht na enig cijferen 
de rechtwijzende richting had uitgerekend en door het peiltoestel kijkend de "Nieuw 
Amsterdam" in 't vizier kreeg.

Hoe verguld was men dan ook met de eind '43 gemonteerde type 272, voorloper der 
293's, die ten behoeve van de artillerie voorzien was van het afstand meetpaneel 
L37. Begin '45 volgde de installatie zoals thans nog aan boord: Amerikaanse radars 
SG voor zee en SC voor luchtwaarschuwing. De LTZ N. v. Ormondt leidde deze ver
nieuwde "plot”, weldra opgevolgd door de LTZ 1 A.E..J. Moddermnan. Het personeel 
bestond uit telegrafisten en seiners of wat men er uit de equipage maar voor kon 
vrijmaken, opgeleid aan boord of in “short courses" aan de wal in Fremantle, Sydney 
of Trincomalee. Zelfstudie deed de rest.

Eind Mei 1945 werd het schip ingedeeld bij de Amerikaanse 7de vloot. Via Port Dar
win en de Oostkust van Nieuw Guinea werd naar de basis op Manuseiland opgestoomd. 
De hondewacht met 27 mijlsvaart langs de Papoea kust bracht een ontdekking: op het 
PPI waren de kustcontouren en zelfs riviermonden duidelijk te herkennen.

De GIstaf bleef uren enthousiast bezig met het afzetten van radarpeilingen en 
afstanden en hield het bestek "heel gewoon" bij. Het stopte slechts toen de officier 
van de wacht  na vele vergeefse pogingen  er in slaagde de kaart terug te verove
ren op de brug.

De methode werd verbeterd: op een perspex plaatje werden van een centraal ge
boord gaatje uit, om de 100 lijnen gegraveerd en gemerkt als het kompas. De peiler 
liet men om de volle tien graden afstandmeten tot het dichtstbijzijnde land, welke 
afstanden op het plaatje en volgens de schaal van de kaart werden afgezet. Aldus 
ontstond het contour van de kustlijn, dat op de kaart werd gelegd en zo goed moge
lijk in dekking geschoven, waarna met een potlood door het centrale gat de plaats 
kon worden gemerkt.

Gedurende de reparatieperiode te Bombay van medio December 1942 tot eind Maart 
1943, werd Hr.Ms. “Soemba” uitgerust met een radarinstallatie van het type 286 A. 
Deze "A" beduidde dat het toestel in Australië was gebouwd.

Een Engelse radarmechanic werd aan boord geplaatst met twee operators en ten
einde hun wacht te verlichten, werden enige Hollandse matrozen als "hulpje" aange
wezen. Zij volgden hiertoe een cursus van een paar dagen op de basis, waar hen enige 
kennis in de behandeling van een soortgelijke installatie werd bijgebracht.

Het apparaat is nimmer een groot succes geweest. Resultaten waren vaak mislei
dend. Dikwijls werden vliegtuigen op "zeer grote" afstanden (3040 mijl) gerappor
teerd, doch zij kwamen nooit dichterbij. Vliegtuigen echter, welke bijna de mast van 
het schip afvlogen, werden niet of veel te laat gerapporteerd.

Zo werd bij het aanlopen van het kleine hoge eiland Pantellaria, bezuidwesten 
Malta, daarvan geen echo verkregen, ofschoon wij bijna tegen het verduisterde ei
land opvoeren. Na dit droevig feit te hebben doen weten aan de radarhut, kwam de 
wat schuchtere erkenning dat "er toch wel iets aan BB vooruit moest zitten".

Schepen van het asdicscherm of van het convooi werden nimmer op middelbare af
standen waargenomen en dichterbij gekomen, verdween alles weer in het “gras”.

Regelmatig werd assistentie van radarexperts gevraagd in Alexandrië, Malta en 
Gibraltar. Veel heeft dit niet opgeleverd. Men vertelde ons altijd weer, dat dit type 



radar nooit veel succes had opgeleverd aan boord van kleine schepen en dat we t.z.t. 
wel een ander en beter toestel zouden krijgen, maar dat deze toestellen nog niet in 
voldoende voorraad aanwezig waren. Hoge prioriteit hadden wij bovendien daarbij 
niet, omdat wij toch altijd in grotere verbanden opereerden met schepen, die wel met 
goede radars waren uitgerust.

Voor de invasie van Normandië werd Hr.Ms. "Soemba” met een IFFinstallatie uitge
rust, benevens stoorzenders tegen Duitse radaruitzendingen.

Aan boord van de eerste "Doorman" (ex “Nairana”), was het bedrijven van G.I. geen 
eenvoudige zaak. Deze nog zo jonge en onbekende tak van dienst, werd hoogstens aan 
boord getolereerd, maar zeker nog niet erkend. Veel tijd voor oefenen bleef er niet 
over na het bedrijven van zeuntjes diensten, aardappelschillen, gangen schrobben, 
dekwassen, koper zuigen enz. Bovendien hield de schipper niet van die uitknijpers in 
donkere geheimzinnige hokjes waar bovendien nog "verboden voor onbevoegden" op 
stond.

Zo "en passant" werd aan boord nog een RTFcode in het Nederlands ingestudeerd 
met de vliegers en in de praktijk beoefend. Dit ging boven verwachting zo vlot, dat 
men reeds na enkele weken z’n Engelse procedure volkomen kwijt was.

Bron: Foto album/herinneringsboek van de Navigatiegevechtsinformatie opleidingen
Marinemuseum A/004/094

 Vliegtuigdirectie Centrale 
Hr.Ms. “Karel Doorman” 
(de eerste).

Luchtfilterplot na een oefening:
alle informatie naast trek, raid-

nummers omringd.



Uit de aantekeningen van Matr. W. van Opbergen
Nav.Gis. opl.
Matroos III W. van Opbergen (13295) volgde de R.A.P.P. 2 opleiding op Nav.Gis. in klas P 5504 in 
de periode 28 Maart tot 04 Juni 1955.

Matroos II W. v. Opbergen (13295) volgde de R.A.P.P. 1 opleiding op Nav.Gis. in klas Q 5601 in de 
periode 6 Februari tot 2 Juni 1956.

Hieronder enkele van zijn aantekeningen uit die opleidingen, zoveel mogelijk letterlijk 
overgenomen.

Aanschakel procedu re 293
Dienst: 

Waarschuwings rada r tegen schepen en laagv l i egende v l i egtu igen , 
, ,tevens doelaanwi jzer voor de a rti l l er i e' '
Panorama scherm , d ient om pei l i ngen en afstand te bepa len met een  draa iende antenne 
(ha lve kaas antenne).
A-scherm , daa r kan men a l l een de pei l i ng en afstand bepa len a l s de antenne sti l staat .

Vei l i gheden :
1 .  3 rode zeker i ngen u it de verdeelkast zorgen ervoor dat de antenne n iet kan draa ien .
2 . Trek de deu r van de zender (modu lator) open dan va lt de hoogspann i ng weg . 

De voed i ng bestaat u it omvormers .

1 .  Contro leren of a l l es af staat. 
Helderheden terug . Voed i ng panoramascherm af. A l l e schakelaa rs op antenne tafel af. 
Va r iac terug . Hoogspann i ng schakelaa r af. Pu l s generatorschakelaa r af. A l l e schakelaa rs 
op verdeelkast af. Motoromvormers gestopt en r i ng le id i ng af. 

2 . Drogen van de go lfp i j p . 
230 vo lt motoromvormer sta rten .
a . R i ng le id i ng op s .b .  of b .b , ,v ragen aan de electromonteu r' '.
b .  Kiezen hand of aut . spann i ngs regelaa r.
c .  Sta rtknop i nd rukken .
d . Spann i ng b i j  regelen tot 230 vo lt - 50 per.

Op de verdeelkast go lfp i j pd roger motor en element b i jzetten , daa rna op go lfp i j pd r-
oger s i l i cageld rogerhefboom op de meest b lauwe kr i sta l zetten , i s het andere kr i sta l 
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rose reactiveerknop open . Zi j n de kr i sta l l en a l l ebei b lauw dan b l i jft h i j  d icht . A l s de 
go lfp i j p d roog i s kunnen we dat zien op de hyg rometer (vochtigheid moet beneden 
25°) 

3 . Opwarming . 
We sta rten de 180 vo lt -500 per iodes motoromvormer, z ie sta rten 230 vo lt omvormer. 
We maken op de verdeelkast:
a . Luchtb lazerschakelaa r voor afkoel i ng .
b . Ontvanger antenne motor en nastuu r motorschakelaa r.
c .  Voedingsschakelaar voor ontvanger, beeldkast, modu lator, magnetron g loeidraadspanning .
d . Ind ien nod ig ondervrager.
e .  Nu l stand lampje en panoramascherm .
f. Lamp transformatorkast .
g . Voed i ng voor antenne motoren .
h . De kr i sta l stroommeter contro leren moet 300 - 400 micro amp. B i j  te regelen met 

koppel i ng .

4 . 5 minuten wachtti jd . 
Ti jdens deze 5 minuten doet men:
a . De eerste zes schakelaa rs op de antennetafel b i jzetten .
b . Antennes recht vooru it zetten (z ie lampjes).
c .  Kompassen gel i j k zetten (denk a/d g i roschakelaa rs lampjes).
d .  Bakshoekwi jzers gel i j k zetten met hun antennes .
e .  Over ige 3 schakelaa rs op antennetafel b i jzetten .
f.  Voed i ng brengen naa r panoramascherm en contr leren :
1 .  Voed i ngschakelaa r b i j .
2 .  Antenne ontvangschakelaa r b i j .
3 .  Center i ngsschakelaa r b i j .
g .  K lok gel i j k zetten en verb i nd i ng testen . 

5 . Het toestel b i jzetten .    zenden .
Contro leer of va r iac terugstaat, pu l s l engteschakelaa r op lange pu l s staat en kabeltje i n 
contact A zit. Pu l sgeneratorschakelaar bi j en os i l lograaf je bi j (voeding bi j en helderheid op). 
Hoogspann i ng b i j  en va r iac langzaam opdraa ien tot 12 ki l o vo lt , daa rna osci l l og raaf je af 
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en contro leren of het verkl i kker lampje van de magnetron u it i s .
Afstemmen:
We draa ien helderheid A-scherm op, daa rna draa ien we met vo lumeregelaa r g ras 2 - 3 
mm op, zoeken een zover mogel i j k verw i jderde landecho op, daa rna draa ien we met de 
afstemknop de echo zo hoog mogel i j k op .
Ca l i b reren A-scherm:
We zetten de ca l i b ratie schakelaa r op de A/schaa l ,  zetten met de hor izonta le 
verschu iv i ng de 1e p iek op 0.
A-schaa l zetten met ca l i b ratie regelaa r (A) de  derde  p iek  op  10.000 yards .
B-schaa l , ,  , ,  , ,   (B) de  elfde    , ,   op  50.000    , ,
C-schaa l , ,  , ,  , ,   (C) de eenentwintig ste , ,  op 100.000 , ,
Daa rna terug op B-schaa l en ca l i b ratieschakelaa r af. De beeld l i j n PAN centreren en
gel i j kzetten .
Ca l i b reren PAN-scherm:
A-schaa l zetten met ca l i b ratie regelaa r (A) de  derde  p iek  op  10.000 yards .
B-schaa l , ,  , ,  , ,   (B) de  elfde    , ,   op  50.000    , ,
C-schaa l , ,  , ,  , ,   (C) de eenentwintig ste , ,  op 100.000 , ,
Daa rna terug op B-schaa l en ca l i b ratieschakelaa r af. 

6 . Instel l en panorama scherm .
1 .  Laat antenne draa ien .
2 . Draa i helderheid op tot nauwel i j ks z ichtbare beeld l i j n .
3 . Focusseren .
4 . Input opdraa ien tot een zo goed mogel i j k beeld .
5 . Helderheid b i j regelen afhankel i j k van de ver l i chti ng i n de hut .

Afstand scha len .
 A . 15 .000  ya rds 

B .  75 .000 yards
C.  150.000 yards
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Redifoon Nav-Heli trainer (1954)
Foto: Richard Bakelaar

WTS radarscherm
Foto: Beeldbank NIMHBemanning in verblijf a/b Hr.Ms. Karel Doorman QH-1

Foto: vlaggeschipsmaldeel5.nl

Bemanning op vliegdek Hr.Ms. Karel 
Doorman QH-1 bij 1e heli S-51

Foto: www.vlaggeschipsmal-
deel5.nl

De betonnen Noord Brabant in Hilver-
sum 1958

Foto: Richard Bakelaar



.... en ook dit hoorde er bij.
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Vlag Romeo Half: ik ben gereed om de nader-
ingsmanoeuvre te beginnen (a/b S-fregat).

Bierladen aan boord GW fregat over BB-zijde op ook hier is 
de staatietrap te zien

Met de afstandslijn op de bak van Hr.Ms. Poolster

Meerrol op halfdek Hr.Ms. Haarlem in Koe-
weit maart 1991.

Foto: NIMH

Matroos aan de valreep van Hr.Ms. Fries-
land (D 812).

Foto: NIMH



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@mediahuis.nl).

Plotters zien in donker ‘wazige groene stipjes’

om een fregat van de Amstel-klasse 
op te halen. De US Navy gaf ons een 
grondige opleiding in het gebruik 
van de Amerikaanse radar, want tot  
dan toe had de Nederlandse marine 
overwegend met Britse apparatuur 
gevaren.”

Arendsogen
De voornaamste taak van de jonge 
‘plotter’, zoals de radioafstandpei-
lers meestal werden genoemd, was 
het aflezen van de radarschermen. 
Met arendsogen tuurden ze op de 
schermen naar de kleine lichtpunt-
jes die een doel aangaven, vervol-
gens bepaalden ze met kompas-
ringen en meetstippen de peiling 
en afstand van het doel en gaven 
via een speciale telefooninstallatie, 
de plotlijn, door aan het plotbord. 
Hierop werden alle meldingen door 
kruisjes aangegeven. Daardoor 
ontstond een heel overzicht van alle 
schepen die zich in de omgeving 
van het eigen schip bevonden.

Voor de officieren op de brug was 
dit belangrijke en overzichtelijke 

informatie. „Het goed aflezen van 
een radarscherm was niet altijd 
eenvoudig. Vooral de oudere radar-
installaties waren nogal primitief 
en storingsgevoelig, zodat de echo’s 
van de doelen soms maar zwak en 
onregelmatig werden weergegeven”, 
vertelt Boer Rookhuizen. Soms was 
er veel ‘ruis’, die het hele scherm 
groen kleurde en daarom gras werd 
genoemd. De reflecties van golven 
en regenbuien vergden veel van de 
plotter om toch betrouwbare mel-
dingen door te geven.

Zeekaarten
Maar de navigatiedienst deed meer, 
ze hielden ook de zeekaarten bij. 
De ‘paai kaartenkamer’, ook al zo’n 
functie in marinejargon, zorgde 
ervoor dat alle belangrijke mel-
dingen, zoals losgeslagen boeien 
en wrakken, nauwkeurig op de 
kaarten werden aangegeven. Een 
andere taak was het samenstellen 
van een weerbericht aan de hand 
van radioberichten. De navigatie-
mensen deden ook meteorologische 
waarnemingen, zoals het meten 
van windkracht, water en lucht-
temperatuur en golfhoogte. Deze 
gegevens werden doorgegeven aan 
het KNMI in De Bilt.

Als een matroos eerste klas met 
brevet RappI (radio-afstandpeiler 
plot) in aanmerking kwam voor de 
korporaalsrang, moest hij kiezen 
tussen doorgaan in het matrozenvak 
als kwartiermeester of kon hij kor-
poraal van de navigatie-gevechtsin-
formatiedienst worden. In dat geval 
werd zijn brevet uitmonstering geel 
en verhuisde van zijn rechter- naar 

van onze medewerker 
PIET VAN DER POL

DEN HELDER  Toen tijdens 
de Tweede Wereldoorlog de radar 
zijn intrede deed op de schepen van 
de Koninklijke Marine, ontstond 
de behoefte aan mensen die iets 
konden beginnen met die iets wazig 
groene stipjes op de beeldkasten. 
Daarvoor werden in eerste instantie 
matrozen opgeleid voor het brevet 
radio-afstandpeilers/plot. Later 
kwamen er ook kaderleden. Zij be-
hoorden tot de eerst tot de speciale 
diensten. Later werd het een eigen 
dienstvak: de navigatie-gevechtsin-
formatiedienst.

Zij hadden de leiding bij het 
gebruik en de verwerking van de 
gegevens die via de navigatieradar 
en andere elektronische installaties 
werden verkregen. Tevens werden 
ze betrokken bij de uitvoering van 
de door de commandant genomen 
beslissingen. Hun werkterrein 
vormden de radarhutten en cen-
trales, waar het altijd pikdonker 
was om een goede aflezing van de 
radarschermen mogelijk te maken. 
Tot het dienstvak behoorden ook 
marva’s, al bleven zij gewoon aan de 
wal. Van gemengd varen wilde toen 
nog niemand iets weten.

Dick Boer Rookhuizen kwam in 
1949 in dienst. In Hilversum werd 
hij op het betonnen schip Noord-
Brabant opgeleid tot matroos. Al 
spoedig kwam hij bij de artillerie-
gevechtsinformatieschool (Argis) 
op Oostbatterij terecht voor het 
brevet radioafstandpeiler tweede 
klas. „Daarna ging ik naar Amerika 

Bron Helderse Courant 1993, met dank aan Richard Bakelaar
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Het embleem van het dienstvak 
navigatie-gevechtsinformatiedienst.



gevonden. Bij de radiomonteurs 
werd de pijl verticaal gezet.

Veel van de taken die de plotters 
vervulden zijn overbodig geworden, 
omdat de moderne apparatuur alle 
gegevens via de computer tot zeer 
overzichtelijke beelden verwerkt en 
handmatige verwerking overbodig 

zijn linkermouw.
Het embleem, bestaande uit twee 

vertikale bliksemschichten en een 
horizontale pijl, gaf bij de oprichting 
van het dienstvak nog wat proble-
men, omdat dat de uitmonstering 
van de radio-radarmonteur was. 
Maar er werd een simpele oplossing 

maakt. De taken van het kader, zo-
als het opzetten en analyseren van 
oefeningen, het assisteren van de 
officier van de wacht bij de naviga-
tie, worden nu waargenomen door 
mensen van de operationele dienst 
operaties.

Superspecialisme in een oud fort

KWART EEUW “NAVGIS”

DEN HELDER , De gevechtsna-
vigatieschool -van de Koninklijke 
Marine bestaat deze week 25 jaar. 
Een kwart eeuw historie, waarover 
een massa verteld kan worden. Want 
in die bijna een eeuw oude fortifica-
tie aan de Kanaalweg, leunend te-
gen de Helderse zeewering bevindt 
zich het min of meer elektronische 
hart van de marine. De meest ge-
avanceerde technieken zijn er nau-
welijks modern genoeg. Het enige 
beeld dat de niets vermoedende 
burger er van zou kunnen vormen is 
de meters hoge radartoren met drie 
knikkende en draaiende schermen, 
die het luchtruim en de zee aftasten.

Maar dat is dan ook het enige. 
Want de rest van dit hypermoderne 
elektronengedoe wordt aan ’t oog  
- en de fantasie - onttrokken door 
met gras begroeide bultige bouwsels 
en enkele houten optrekjes.

Deze fortificatie heeft z’n lang-
ste tijd trouwens gehad. Het moet 

binnenkort verdwijnen. Niet de 
schuld van de stadsvernieuwing 
trouwens, ook al kost dat massa's 
huizen en geld. Hier zit Rijkswa-
terstaat achter, die de zeewering 
op deltahoogte gaat brengen. De 
Navgis gaat verhuizen naar De 
Nieuwe Haven. Sept. dit jaar wordt 
de eerste paal geslagen. „Nee, niet 
naar het Navigatiestation Noord", 
lacht de commandant van Navgis, 
kapitein-luitenant ter zee A.C. van 
der Wilden, „dan zitten we weer 
onder de grond, we leven al 25 jaar 
in bunkers."

Burgers die denken dat die knik-
kebollende radarschermen een ope-
rationele functie hebben, begaan 
'n vergissing. Navgis heeft wel een 
toekomstige operationele functie, 
want het is een opleidingsschool. 
Jaarlijks worden zo'n vier à vijf ge-
specialiseerde officieren afgeleverd, 
ongeveer twintig onderofficieren en 
ruim honderdentwintig radio-af-

stand-plot peilers, die uitzwermen 
over de vloot om daar hun taak waar 
te maken.

De navigatie-gevechtsinformatie 
dienst vervult een uiterst belangrijke 
rol aan boord van het oorlogsschip. 
Het is een kwestie van zoveel mo-
gelijk informatie presenteren, die 
vervolgens door de commandant en 
diens naaste, hoog gespecialiseerde 
werknemers geïnterpreteerd wordt. 
Dit proces is van lieverlee ingewik-
kelder geworden, want de elektro-
nica is nog steeds in opmars.

Radarscherm
Het radarscherm tast de zee af. Aan 
de hand van de echoreflectie wordt 
de aanwezigheid van een schip ge-
signaleerd. Vriend of vijand? Het 
antwoord op de vraag moet eigen-
lijk al bekend zijn, want het object 
moet in een eerder stadium reeds 
vanuit de lucht geïdentificeerd zijn. 
In dat geval zijn de radarmetingen 
eveneens van belang, want snelheid 
en koers en andere belangwekkende 
informatie kunnen worden afgele-
zen, aan de hand waarvan de com-
mandant zijn houding bepalen kan. 
Is een vriend of vijand niet bekend, 
wordt de z.g. IVV-code (informa-
tie vriend of vijand) uitgezonden, 
dat alleen door een „eigen” schip 
gedecodeerd en beantwoord kan 
worden. Maar zover behoeft het in 
de meeste gevallen niet te komen, 
doordat het schip niet alleen werkt, 
maar in combinatie met andere 
schepen en vliegtuigen

In tegenstelling tot voorheen 
worden de meeste gegevens nu 
automatisch via een computer ver-
werkt en aangeboden. De taak van 
de hierbij betrokken mensen is: het 
voeden van de computer met infor-
matie, het interpreteren daarvan en 

Bron Helderse Courant 19 maart 1974, met dank aan Richard Bakelaar
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Navgis aan de Kanaalweg, min of meer het electronische hart van de marine.



Bron Helderse Courant 18 februari 1994, met dank aan Richard Bakelaar

tenslotte bepalen van een houding.
Dit zover het betrekking heeft op 

gevecht. Ook voor de navigatie is de 
radar van eminent belang. Een aan-
zienlijk deel van de opleiding wordt 
hieraan besteed, terwijl voorts een 
meteo-opleiding ook voldoende 
nadruk krijgt. Voor de vliegdienst 
is ’t belangrijk te weten of er storm 
op til is, of er mist komt opzetten 
kortom: of het vliegweer is. Vóór al-
les geldt een intieme samenwerking 
met ander marineonderdelen.

Aanpassing
Tegelijkertijd met de aanstaande 
verhuizing breekt voor de navi-
gatie-gevechtsinformatieschool 

een nieuwe periode aan waarin de 
driedimensionale radar geïntrodu-
ceerd wordt, die straks op de nieuwe 
geleide-wapen fregatten gebruikt 
wordt. En of dat nog niet voldoende 
is, wordt het informatiesysteem 
volledig geautomatiseerd zodat in 
tegenstelling tot nu de oorlogsbo-
dem één hypermodern elektronen-
hart krijgt, één grote ruimte waar 
alles binnenkomt en vanwaar alles 
gedirigeerd wordt. Dat vergt veel 
aanpassing en nog meer studie.

De navigatiegevechtsinformatie 
zal een steeds grotere plaats bin-
nen de marine gaan innemen. Het 
wordt zo langzamerhand een taak 
die superspecialisme vereisen gaat. 

Reünisten, oud-gedienden zullen 
in april (dan zijn alle schepen bin-
nen) hun ogen uitwrijven bij het 
zien van de enorme vlucht, die de 
gevechtsnavigatie genomen heeft in 
de laatste jaren, waarvan de mees-
ten die al jaren weg zijn zich het 
best kunnen overtuigen doordat ze 
er weinig meer van snappen.

Als over enige tijd de nieuwe 
school gereed is, mag de school zich 
eindelijk verheugen over een bijpas-
send jasje. Overigens: vijf jaar terug 
werd de toenmalige commandant 
reeds de eerste steen voor de nieuw-
bouw aangeboden.

Van onze verslaggever
PIET VAN DER POL

DEN HELDER - Zo’n veertig 
jaar geleden had een doorsnee 
marineman beslist niet te klagen 
over gebrek aan afwisseling. Op de 
snel groeiende vloot bestond een 
grote behoefte aan goed opgeleid 
personeel, terwijl ook de overzeese 
gebiedsdelen en het schip voor de 
VN-bijdrage aan de strijd in Korea 
veel mensen vergden. Dit betekende 
dat een marineman die ergens maar 
even gemist kon worden onmid-
dellijk werd overgeplaatst  naar een 
plaatsing waar men hem hard nodig 
had.

Als iemand tijdens het koffiedrin-
ken een verblijf kwam binnenren-
nen met de kreet: ‘De ‘P’ is binnen’, 
had dit direct een run naar het pu-
blicatiebord tot gevolg. Elkaar ver-
dringend zocht men haastig of zijn 
naam vermeld stond. De ‘P’ was een 
plaatsingslijst die om de paar weken 
verscheen. Iedereen was verplicht 
deze lijst te lezen, want overplaat-
singen werden niet persoonlijk ge-
meld. Bij dat bord met de ‘P’ is heel 
wat gevloekt en gejuicht. Want de 
voorkeur voor bepaalde plaatsingen 
verschilde sterk. De een wilde graag 
varen en de ander was met geen stok 

de zee op te krijgen. Toch was er een 
plaatsing waar bijna niemand trek 
in had en dat was Nieuw-Guinea.

Varend bootje
De vloot was in die tijd een ratjetoe, 
samengesteld uit schepen van divers 
pluimage. Bijna geen schip was het-
zelfde. Er waren totaal verouderde 
oorlogsveteranen, een aantal die 
aangekocht waren of gekregen van 
verschillende landen. Maar ook 
kwamen de ‘nieuwe jagers’ van de 
Holland- en Frieslandklasse in de 
vaart en kort daarop de nieuwe krui-
sers, die per stuk zo’n zevenhonderd 
man personeel opslokten.

Overplaatsing naar een varend 
schip betekende, met name voor 
technisch personeel, een uitdaging. 
Want men kreeg dikwijls totaal on-
bekende apparatuur onder handen. 
Wie zich niet kon inwerken liep 
het risico een slechte beoordeling 
voor vakkennis en bruikbaarheid 
te krijgen. Het kwam dan ook nog 
wel eens voor dat iemand die vlak 
voor een bevordering stond het 
risico te groot vond en alles in het 
werk stelde om op zijn oude stekje 
te kunnen blijven zitten. Zo kende 
ieder dienstvak zijn ‘handhavers’. 
Deze kwamen meestal voor bij de 
opleidingen. Ze maakten zich daar 

onmisbaar en wisten hub baas keer 
op keer zo gek te krijgen dat hij 
hun overplaatsing trachtte tegen te 
houden.

Door hun collega’s, die wel wilden 
varen, werd deze houding niet zo 
gewaardeerd en als asociaal ervaren. 
Want iedere marineman wilde op 
zijn beurt wel eens een tijdje een 
walplaatsing hebben of, zoals dat 
in marinekringen heette, ‘achter de 
gebreide broek liggen’.

Maar of men blij was of niet met 
de overplaatsing, de dag kwam dat 
men zijn plunjezak moest pakken, 
zijn kooi bij de kooizakkenboer 
moest ophalen en om te proberen 
een dienstauto te versieren om ten-
minste de bagage naar het station 
te krijgen. De eerste dagen op een 
nieuwe plaatsing waren eenzame 
dagen. Je kende niemand en zelfs 
als je oude maten trof, bleek dat het 
contact was verbroken: ze hadden 
weer een eigen groepje met andere 
maten. Na een paar dagen waren de 
meesten al aardig ingeburgerd. Dat 
ging een tijdje goed, men was lekker 
ingewerkt, voelde zich prettig en 
had een vriendenkringetje opge-
bouwd. Dan kwam weer die ‘P’ en 
dat betekende alles weer achterlaten 
en opnieuw beginnen.

Gevloek en gejuich om lijst met overplaatsingen
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(Klik op de afbeelding en u ziet de video op Youtube)

Historische rondleiding MK Fort Erfprins op 4 
juli 2015, onder leiding van de gidsen Frans 
Müller en Giel Slangen.

Opendag in mei 1973 bij het Marine Oplei-
dingskamp Hilversum (MOKH) met de hele 
familie. Broer Nico heeft Pa, Ma en Wilco 
gefilmd.

Het verhaal van mijn vaders reis als 27-jarige 
korporaal van de Navigatie Gevechts Informa-
tie Dienst (NGID) aan boord van Hr.Ms. onder-
zeebootjager Amsterdam naar Nederlands 
Nieuw Guinea.

Beknopte info en een fotoreportage van het 
begin en het einde van de Navigatie Gevechts 
Informatie School (NAVGIS), gevestigd in Fort 
Oostbatterij te Den Helder.

Marine Opleidingskamp Hilversum (MOKH) 
in maart 1973 met o.a. de matrozenband en 
inspectie gewapende wacht.

Levensbeschrijving uit 2015 van de toen 70 
jarige Hans Cappon. Via broodbezorger, 32 
jaar Koninklijke Marine, horeca ondernemer, 
visboer, taxichauffeur en 25 pensioenjaren is 
hij ervaringsdeskundige op het gebied van 
alcohol, roken, seks, huwelijk en belasting.
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https://youtu.be/BKAsKNmHwWw
https://www.youtube.com/watch?v=rJXH5INcwo0
https://www.youtube.com/watch?v=2X3QzuU5vG8
https://www.youtube.com/watch?v=Li8p7wCE9Fo
https://www.youtube.com/watch?v=KArAPLdnv3Q
https://www.youtube.com/watch?v=Wqrc1fcy9VQ


This 1958 unclassified U.S. Navy training film 
is about relative motion and the maneuver-
ing board, which are used to help set a ship’s 
course. Multiple destroyers move through the 
water close to each other. Drawings of relative 
plots and vector triangles on paper.

Capt. Bob explains how to determine what 
course and speed your ship must travel at to 
maintain a minimum CPA and avoid a col-
lision.

Beknopte info en een fotoreeks van de onder-
zeebootjager van de Frieslandklasse Hr.Ms. 
Rotterdam (D 818).

Niet zo vaak komt het voor dat het anti-
scheeps projectiel Harpoon een lanceerbuis 
verlaat. Dat gebeurde onlangs wel vanaf het 
luchverdedigings- en commandofregat Zr. Ms. 
De Ruyter tijdens de internationale oefening 
Mjoelner bij Noorwegen.

A look at some of the basic principles and 
problems underlying naval gunnery in the 
battleship era.

Onderhoudend filmpje over het bepalen van 
afstand tot het doel om te kunnen vuren.

Animatie van een ballistische raket tracken.  
Met behulp van de nieuwe SMART-L Multi 
Mission/Naval radar van Zr.Ms. De Zeven Pro-
vinciën is een ballistische raket uitgeschakeld. 
De succesvolle actie is uitgevoerd tijdens de 
oefening At Sea Demonstration/Formidable 
Shield 2021.

- 31 -

https://www.youtube.com/watch?v=KyGvs10LU3k
https://www.youtube.com/watch?v=0VzbBU9Clso
https://www.youtube.com/watch?v=cbXyAzGtIX8
https://www.youtube.com/watch?v=j197C0XuNUA
https://www.youtube.com/watch?v=plunSlYEbUc
https://www.youtube.com/watch?v=XJt-uNH0JeI


The secret British mission to find and destroy 
the Veinticinco de Mayo, Argentina's only air-
craft carrier, that threatened the Royal Navy's 
Task Force sent to recapture the Falkland 
Islands.

Russische gevechtsvliegtuigen hebben voor 
onveilige situaties gezorgd bij Zr.Ms. Evert-
sen in de Zwarte Zee. Dat gebeurde toen het 
marineschip zich ten zuidoosten van de Krim 
bevond i.h.k.v. inzet voor de UK CSG 21. 
Poetin is boos.

On Wednesday June 23, U.K. guided-missile 
warship HMS Defender was overflown by Rus-
sian fighters and tailed by patrol craft while 
transiting an international shipping channel 
near Crimea.
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https://www.youtube.com/watch?v=EvvLxC1rvrQ
https://www.youtube.com/watch?v=tic3VNUQi6I&t
https://www.youtube.com/watch?v=2kG2R1GY0UI&t


Zwarte Zee
Op open zee in internationale wateren hebben Russische gevechtsvliegtuigen voor onveilige 
situaties gezorgd bij Zr.Ms. Evertsen. Er was geen enkele aanleiding tot deze agressieve acties. 
Dat gebeurde donderdag 24 juni toen het marineschip zich ten zuidoosten van de Krim in de 
Zwarte Zee bevond. Eerder had dit ook in de nabijheid van HMS Defender plaatsgevonden. De 
 Evertsen maakt deel uit van de UK Carrier Strike Group 21US Naval . Het luchtverdedigings- en 
commandofregat patrouilleerde met de Britse HMS Defender in de Zwarte Zee. 

De vliegtuigen vielen de Evertsen tussen 
ongeveer 15.30 uur en 20.30 uur lokale tijd 
herhaaldelijk lastig. Ze vlogen gevaarlijk laag 
en dichtbij over en voerden schijnaanvallen 
uit. De gevechtstoestellen waren bewapend 
met bommen en zogenoemde air to surface-
raketten, bedoeld om vanuit de lucht op een 
doelwit af te vuren. Na de urenlange intimi-
datiepraktijken, vonden er ook verstoringen 
plaats van elektronische apparatuur van de 
Evertsen.

De Russische acties druisten in tegen het 
recht op het vrije gebruik van de zee. Daar-
naast gaan ze in tegen onderling gemaakte afspraken, zoals vastgelegd in het INCSEA-verdrag. 
De overeenkomst moet onveilige situaties op zee voorkomen. Rusland beschouwt de aanwezig-
heid van NAVO-schepen in de Zwarte Zee als een provocatie.

Zelfs als Rusland een oorlogsschip had laten zinken, breekt geen Derde Wereldoorlog uit. Met 
deze woorden reageerde de Russische president Poetin op de incidenten vorige week rond de 
Evertsen en Defender. ,,Het Westen weet dat ze die oorlog niet kunnen winnen.’’

De woorden van Poetin onderstrepen dat de missie die Zr.Ms. Evertsen momenteel verricht als 
onderdeel van een Brits vlootverband geen kinderspel is. Dinsdag werd gemeld dat de Russen 
vijf dagen eerder schijnaanvallen hadden uitgevoerd op de Nederlandse destroyer. De jachtv-
liegtuigen waren bewapend met raketten en bommen onder de vleugels. Ze vlogen zo dichtbij 
dat de piloten goed zichtbaar waren. De schepen van de vloot voeren op afstand van elkaar 
terug van een havenbezoek aan Odessa waar de Britten een wapencontract hadden getekend 
met Oekraïne.

Het ging zelfs zover dat informatie in het Automatic Identification System (AIS) was ‘gemanipu-
leerd’. Het AIS geeft de positie van schepen weer teneinde de veiligheid van de scheepvaart te 
verhogen. Volgens het AIS signaal hebben beide schepen Odessa al op 18 juni laat in de avond 
verlaten teneinde 19 juni in de buurt van Sebastopol op de Krim te zijn. In Sebastopol bevindt 
zich het hoofdkwartier van de Russische Zwarte Zee vloot. Beelden van webcams daar en tegen 
laten zien dat beide schepen gewoon lagen afgemeerd in Odessa en zich niet 180 NM verderop 
bevonden bij de Krim. Onduidelijk is hoe deze valse informatie kon worden verspreid.

De oorlogsschepen keerden daarna terug naar de Queen Elisabeth 2. Vanaf dit vliegkampschip 
stegen later Britse en Amerikaanse jachtvliegtuigen op die doelen van IS in Syrië hebben ge-
bombardeerd.

Bronnen: Ministerie van Defensie / Noordhollands Dagblad / US Naval Institute
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Russische intimidatie boven de Zwarte Zee
Bron: Defensie



Matroos Vandersteng

Een serie boekjes bestaande uit drie delen over de belevenissen van 
matroos 1e klasse  Vandersteng. Een van onze leden attendeerde ons 
op deze reeks. 

Korte passage uit een van de boekjes.
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In een minimum van tijd was er groote bedrijvigheid aan dek en op 
den bak. De machinekamer werd gewaarschuwd voor stoom op het spil. 
Op het bordes stond de looder aan het lood — met lijfseizing om — en 
praaide „ellef vaaaaam!" Gasten sprongen op 't potdeksel, maakten de 
broekmatten en sjorrings los van de sloepen, die gestreken moesten 
worden en legden de takels klaar om te vieren. 

De tamboer schetterde „de jagers van Van Dam", de majoorkonstabel 
liet de saluutbatterij in gereedheid brengen en de posten bezetten. 
Naar de machinekamer rinkelde de telegraaf: Langzaam aan. Stop! Nu zou 
het gebeuren! Men zegt wel eens, dat in den ouden tijd de zeilschepen 
op zoo'n grandiose wijze ten anker gingen, dat met een enkele manoeuvre 
het anker geworpen, de zeilen gestreken en de ra's vierkant aan de 
brassen doorgehaald werden. Inderdaad! Maar ook nu werd het ankeren, 
met alles wat daarbij te pas komt in een enkele manoeuvre, als met een 
handgreep uitgevoerd. 

Want op het commando „vallen je anker, steken tot 30 vaam; bakspier 
uitdraaien; sloepen en valreep strijken; saluutbatterij, om te salueeren 
met 15 schoten stuurboord uit: vuur!"; rolde ratelend de ankerketting 
door het kluisgat, 't anker achterna; kraakten steunend de sloeptakels 
en streken schokkend de sloepen, de vanglijn in een flauwe bocht, 
gereed om te houwen; gelijktijdig stond de bakspier, doorgehaald 
op den bak, het toppenend bijgevierd tot horizontaal dwarsuit aan 
stuur- en bakboord en sloeg de saluutbatterij keffend elke 5 seconden 
een schot, tot 'n groet, terwijl de vlag in top, de geus op den boeg 
geheschen werd, en de vlag van de gaf fel plaats maakte voor de vlag 
aan den stok op de campagne. 

Binnen twee minuten waren de verschillende manoeuvres uitgevoerd. 
Iedereen aan dek bleef in de houding staan, totdat het saluut aan den 
wal vanaf het Wierhoofd, door de saluutbatterij was beantwoord en of 
trap geblazen werd. Meteen sloeg de leerling acht glazen. „Vastwerken, 
reewacht!" verordineerde de kaan.



7e jaargang, nummer 2  
februari 1965

NAVGIS MET EEN BOKKEPRUIK!
Dat er in vroeger jaren doelverdedigers waren die ter afwering van 
“boze geesten" en "harde ballen" één of ander ·speelgoed konijnhaas of 
zelfs hoefijzer in hun netten hadden hangen, is algemeen bekend.
Dat een dergelijk naar de velden meegesjouwd apparaat in onze taal 
"mascotte" genoemd wordt is ook niet bepaald een wetenschap die men 
alleen op een Middelbare school leert.
Dat de Navgis een mascotte heeft is echter, alleen aan insiders prijsge
geven, geheim.
Navgis n.l. heeft een bok, die met de schone naam TEO (Toegevoegd Eer
ste Officier) op, door  en in het fort rondloopt en is een geschenk (nou 
ja) van de LTZ Blankert en LTZ Hana...., die het destijds nodig achtten 
TEO als sterfelijk bewijs van hun aanhankelijkheid aan Navgis ten ge
schenke te geven. (Beide heren zijn abonnée, wij praten dus niet achter 
hun rug).
TEOtje groeide voorspoedig op en liet slechts sporadisch enkele sporen 
na om zijn aanwezigheid te bewijzen. Voor het overige was hij een "wei
nig opvallend", algemeen geliefd figuur dat zich snel aanpaste. Gedu
rende zijn plaatsing bij de Navgis zag hij tot enkele ·dagen geleden 
kans zijn bokkenboekje schoon te houden. Totdat . . . . . . . . 
Mjrtlgr Kesteloo, klaar voor het maken van een of andere RTF verbin
ding, voor de zoveelste keer in zijn lange loopbaan tot de ontdekking 
kwam dat de verbindingscondities "poorer and poorer" werden.
Na de gebruikelijk te maken check .list, zonder resultaat doorgenomen 
te hebben, bleef vriend Piet niets anders over dan de "reddende radio
monteur" in te schakelen.
Reddende radiomonteur, ook niet gek, begaf zich naar een der boven
aardse nissen om de spanning te controleren. Het was in deze nis dat 
TEO op heterdaad betrapt werd bij het plegen van zijn eerste misdaad . 
. . . . . . .
Rustig, alsof het een alledaagse bezigheid was, deed de mascotte zich 
te goed aan enkele "vette kabeltjes". Twee van de drie aanwezige "tou
wen" (term, veel gebruikt door huidige GI officier op Navgis (red.)) had 
hij reeds op vakkundige wijze doorgeknabbeld . . . . . . . .
TEO heeft geen schoon boekje meer!
De toegang tot de nissen zal hem voortaan worden verboden!
''Eige luise, van die bok"  zei zijn oppasser.
Moge U lering uit dit stukje trekken en aan Uw check list toevoegen:
Punt 86: Na dit alles gecontroleerd te hebben . . . . . . . “schiete men de 
bok!”
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'Baadje' is oudste aanduiding voor ontstaan dagelijks uniform
Hoe het marine-uniform is ontstaan, is niet helemaal duide-
lijk. Aangenomen wordt dat er tot het midden van de acht-
tiende eeuw geen uniform voorschriften bestonden. Het 
oudste, bekende voorschrift betreffende de plunje stamt 
uit 1781: het zogeheten baadje dat tot ongeveer 1960 als 
uitgaanstenue in gebruik was. Tegenwoordig wordt het 
nog gedragen door de adelborsten maar dan met een 
hoge rode boord. Het officiers-uniform bestond uit een 
rokkostuum met steek en was overdadig versierd met 
goudborduursel. Pas tijdens de Franse revolutie kwamen er 
strengere voorschriften en werd het uniform soberder.

In de tweede helft van de negentiende eeuw kreeg het 
uniform grotendeels zijn huidige vorm. De officiersrangen 
werden aangegeven door banden van goudgalon om de 
ondermouw en op de revers werd het gouden anker met 
kroon geborduurd. De steek werd, behalve bij het gala-
uniform vervangen door een pet. Bij de manschappen 
veranderde er weinig. Het blauwe uniform mocht ook in 
de tropen worden gedragen. Tot 1900 is er wel een voor-
schrift dat de laken of baaien jas vervangen mocht worden 
door een jas van dunne blauwe stof en dat ook een witte 
broek is toegestaan. In plaats van de pet of muts mocht 
een bamboe helmhoed worden opgezet.

Jas Toetoep
In 1900 kwam er een officieel tropenuniform. De matrozen droegen als net tenue een lange witte 
broek en een open, wit hemd met lange mouwen en de matrozen kraag. Dit tropenhemd wordt nu 
ook nog gedragen. De officieren en onderofficieren kregen een korte witte jas met een rij knopen 
en een stijve hoge boord. Dit tenue dat vanwege de gesloten boord de naam 'jas toetoep' (toetoep 
betekent dicht) krijgt, wordt ook nog gedragen.

Het dagelijkse werktenue was wat praktischer. Manschappen droegen een witje met blauwe rand, 
dat de vorm heeft van een T-shirt. Als werkpak mocht ook khaki stof worden gedragen. Daarbij werd 
een korte broek gedragen. Alleen in gebieden waar malaria heerste moest 's avonds na zessen lan-
gere kleding worden gedragen om de kans op steken van muskieten te beperken. De korte broek is 
afgeschaft vanwege de kledingnormen op de Nederlandse Antillen. Het wordt daar als onbehoorlijk 
beschouwd om in een korte broek te lopen. Die draagt men slechts aan het strand. Met name het 
matrozenuniform is in de laatste eeuw maar heel weinig veranderd. De meest in het oogspringende 
verandering is de vervanging van de blauw-wit gestreepte borstlap door het 'witje met blauwe rand'. 
Het witte, linnen werkpak werd vervangen door een overall en sinds enige jaren weer' door een 
blauw werkpak. Na de oorlog zijn de gotische letters op het mutslint een tijd lang vervangen ge-
weest door blokletters, omdat gotisch te Germaans was en dat lag gevoelig.

Na de oorlog is er jaren lang gezeurd over het invoeren van een zomertenue. Uiteindelijk besloot de 
marine tot iets dat voor de hand lag. Manschappen lieten 's zomers gewoon hun baaien hemd uit en 
liepen in hun witje. De hogere rangen droegen een overhemd met korte mouwen. Dit tenue vormde 
ook de basis voor het wintertenue. Daarbij hoefde alleen maar het hemd te worden vervangen door 
de blauwe trui.

Bron: Helderse Courant, 15 juli 1994 artikel van Piet van de Pol 
Met dank aan Richard Bakelaar
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Het baadje-tenue is nog lang na de oorlog 
een gewild uitgaanstenue geweest, ook toen 
het eigenlijk niet officieel meer werd toe-
gestaan.       Foto: AVDKM



Marinebrieven
Marinebrieven is de autobiografische roman over de marinetijd van 
auteur Pieter Keiman. Hij diende bij de Koninklijke Marine van eind 
1982 tot begin 1987, een tijd die werd gedomineerd door de Koude 
Oorlog. Pieter en zijn generatie waren echter geboren en getogen 
tijdens dit koude conflict en de Sovjets waren ontegenzeggenlijk 
de tegenstanders, niet alleen bij de marine, maar ook in het dageli-
jkse leven en zelfs in de Westerse cultuur. Deze voor de schrijver zo 
belangrijke tijd bij de Nederlandse zeemacht wordt, doorspekt met 
cynische humor, verteld aan de hand van anekdotes en reisversla-
gen waarbij de authentieke brieven naar en van het thuisfront als 
een rode draad fungeren. Pieter Keiman neemt zijn lezers echter niet 
alleen mee tussen de coulissen van de tonelen die marine en Koude 
Oorlog heetten, maar ook tussen die van de roerige jaren `80 van de vorige eeuw. Dit was niet 
alleen een decennium van demonstraties tegen kruisraketten en neutronenbommen, maar ook 
een van een diepe economische crisis en torenhoge werkloosheidscijfers. Toch kenden de jaren 
`80 ook een creatieve opkomst met veel vernieuwende muziek, baanbrekende films en opwind-
ende modestijlen, die een hele generatie hebben vormgegeven.

Marinebrieven
Auteur Pieter Keiman | Uitgever U2Pi Bv | Aantal pagina's 348 pagina's | EAN 9789087597429 |  € 22,50

De Canon van de Koninklijke Marine
In De Canon van de Koninklijke Marine. Geschiedenis van de 
Zeemacht wordt in vijftig vensters zicht gegeven op de rijke histo-
rie van de zeemacht van Nederland. Dit boek gaat niet alleen over 
zeehelden of zeeslagen, maar laat zien hoe veelomvattend de ge-
schiedenis van de marine is, van 1488 tot nu. 

De thema’s zijn rijkgeschakeerd en voeren de lezer mee langs 
geuzen, kapers, slavernij en wapens. De modernisering wordt ge-
toond: hoe men van zeil naar stoom overging en nu beland is in het 
tijdperk van de automatisering. De eerste mariniers en moderne 
acties onder de vlag van de NAVO worden beschreven. Ook wordt er 
ingegaan op de rol van vrouwen bij de marine, vanaf de zeventiende 
eeuw tot op de dag van vandaag. Lijnen worden getrokken vanuit 
het verleden naar het heden en dwarsverbanden worden verkend. 

Zo komen er ook bekende zeeschilders aan bod: van de Van de Veldes tot hun moderne collega’s.

Roemruchte onderdelen van de marine worden belicht, van het optreden van de mariniers ‘zo 
wijdt de wereld strekt’, tot de operaties van de vloot, de Kustwacht, de Mijnendienst, de Marine 
Luchtvaartdienst en de Onderzeedienst. Het verhaal van de marine is wereldwijd. 
Naar voorbeeld van de landelijke Canon van de Nederlandse geschiedenis tonen de auteurs in 
dit overzichtswerk aan de hand van vijftig gedenkwaardige onderwerpen de geschiedenis van 
de marine, zowel ten tijde van de Republiek als van het koninkrijk Nederland. De Canon van de 
Koninklijke Marine staat vol zaken die iedereen, professional of liefhebber, zou willen ontdekken.

De Canon van de Koninklijke Marine
Auteurs Anne Doedens Matthieu Borsboom | Uitgever Walburgpers | Aantal pagina's: 224  | ISBN: 
9789462496927 | € 14,99 (eBook ePub) of € 29,99 (hardback)
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Prijzen zijn 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 onze website www.ngid.nl.

OP = OP

Afbeelding: Kon. Marine en Graphic Mama via Pixabay
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- 39 -

https://ngid.nl/

