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Op naar 2022
De tijd gaat erg snel, als ik dit schrijf is het al bijna Kerst en zijn we dus hard op weg
naar het nieuwe jaar 2022.
Ik had natuurlijk gehoopt dat we nu licht aan het einde van de tunnel zouden zien
voor wat betreft de coronaproblemen maar zoals u allen weet zijn we er nog lang
niet. Boosterprikken, lockdown, nieuwe varianten en vaccinweigeraars, het houdt
ons allemaal stevig in de greep. Het leek allemaal beter te gaan, zo was vorige week
de ODOPS- oplijndag al helemaal georganiseerd maar jammer genoeg moest deze
op het laatste moment worden afgeblazen vanwege de nieuwe coronamaatregelen.
Ik ben een optimist en daarom ga ik er vanuit dat we volgend jaar hard op weg zullen
zijn naar een “normale” wereld waarin we ons allemaal weer vrijer kunnen bewegen
zonder veel van de beperkingen die we de afgelopen twee jaar hebben moeten accepteren.
Wij, als bestuur hebben voor het eerst sinds langere tijd weer een vergadering gehouden waarbij we fysiek aanwezig waren en dat was erg prettig. We hebben over
vele zaken gesproken, zo gaan we ook door met het treffen van voorbereidingen
voor een nieuwe reünie in het komende jaar, u zult hier natuurlijk ruimschoots op tijd
hierover worden geïnformeerd.
Zoals sommigen van u weten werk ik al enige jaren in ons prachtige Marinemuseum
en er wordt nu gewerkt aan een nieuwe tentoonstelling die Navy Games zal heten.
Hier wordt aandacht gegeven aan alle soorten van operationele trainingen en simulaties en daarom zijn wij op zoek naar objecten en informatie die hierbij kunnen
worden gebruikt. Ik wil alle leden vragen om in oude plunjezakken en op zolder te
zoeken naar dingen die gebruikt zijn op NAVGIS en de Operationele School in trainers als; TAT, SPAIT, ASTT, Fregattentrainer en Tactische Vloer. Indien u wat van deze
objecten heeft kunt u mij mailen zodat we in het museum kunnen bekijken of het
bruikbaar zal zijn voor de nieuwe tentoonstelling.
Ik wens u allemaal veel leesplezier toe met deze mooie nieuwsbrief.
Ik wens u allen prettige feestdagen toe en een behouden vaart richting het jaar 2022.
Blijf gezond en houd vertrouwen.
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 bevorderen 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

Als rode draad voor deze nieuwsbrief hebben wij gekozen voor

NGID opleidingen in de begintijd
Na de vorige nieuwsbrief over de 'oprichting' van de NGID volgt nu een overzicht van de
NGID-opleidingen in de begintijd.

Na een oproep is een enorme hoeveelheid informatie aangeboden door de lezers. Aan ons
de 'taak' deze informatie zoveel als mogelijk te
benutten en in te passen waar dat kan.
We hebben geprobeerd aan de hand van
teksten, o.a. van het Marinemuseum, een zo
compleet mogelijk beeld te schetsen van de
situatie.
'Sloep naar de wal'.
Kaart uit de kantine van Hilversum uit 1963.
Inzender: Richard Bakelaar
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Naast de uitgebreide verhalen over het ontstaan van de opleidingen in de begintijd (blz 13 en blz 31) vindt u op bladzijde 8 het
persoonlijke verhaal van marva Marije van Urk over haar tijd bij
de marine tussen 1954 en 1958. Zij had naar de redactie gereageerd en aangegeven dat zij vond dat de inzet van marva's bij de
KM zich niet alleen gekscherend 'in de keuken' plaatsvond maar
dat marva's heel veelzijdig werden ingezet. We hopen dat deze
nieuwsbrief bewijst dat wij 'het goede werk van marva's wel degelijk serieus nemen'.
Ook vindt u stukken uit oude Alle Hens'en vanaf bladzijde 35 over '10 jaar Navgis', 'Flitsen uit Hilversum' en 'Gevechts-informatie'. Alle teksten zijn origineel, dus ook met het taalgebruik uit die
tijd en zoveel mogelijk met lettertypen uit die perioden.
Verder vind u door de nieuwsbrief heen diverse foto pagina's (blz 30 en 46-48) en ontbreekt een
toepasselijk krantenartikel niet (blz 45). Uiteraard ontbreken de gebruikelijke onderwerpen niet
zoals twitter (blz 6) en Youtube (blz 49).
Rest ons alleen nog u veel leesplezier te wensen van een nieuwsbrief die wat ons betreft 'bewarenswaardig' is!

Voor het tweede jaar op rij zal het Bestuur geen contributie heffen; dit omdat we, gedwongen
door COVID19/ Corona, geen grote activiteiten kunnen organiseren.
Wellicht dat we in 2022 wel in de gelegenheid zijn om een bijeenkomst te organiseren, maar dat
zal dan tijdig met u worden gecommuniceerd.
Momenteel staan we er, financieel gezien, nog steeds gunstig voor en het Bestuur doet alles eraan om zeker te stellen dat dit zo blijft!

Uiteraard blijven donaties altijd welkom!
De belangrijkste uitgaven van ‘t afgelopen jaar zijn de kosten voor printerinkt, papier, postzegels
en de artikelen uit het Nationaal Archief geweest.
Van dit laatste vindt u in deze nieuwsbrief overtuigend bewijs.
Kortom: financieel gezond!
Hopelijk zien we elkaar in 2022!

Ton Leenders
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Reünie 2022
We leven in een periode waarin het coronavirus ons heel erg in zijn greep houdt en de dagelijkse
bezigheden worden beperkt door de corona maatregelen. Hopelijk bent u, uw familieleden en
vrienden niet besmet geraakt of bent u niet ernstig ziek geworden door het virus. Het aantal
coronabesmettingen stijgt enorm, met de winter in aantocht, zal dit niet gauw verbeteren.
In onze vergadering van 8 november j.l. hebben wij als bestuur toch besloten een reünie voor
volgend jaar in te plannen op donderdag 9 juni. We zitten dan in de lente en kijkend naar de
afgelopen 2 jaar zullen de coronacijfers waarschijnlijk gunstiger uitvallen.
Defensie organisaties hebben vanwege corana strengere toegangsmaatregelen. Daarom hebben we besloten de reünie in de Dukdalf op Willemsoord te houden. De Dukdalf ligt naast het
Marinemuseum, ons plan is om de reunie te combineren met een bezoek aan het museum.
U kunt zich nog niet aanmelden voor de reünie. Het doorgaan van de reunie is vooral afhankelijk
van de dan heersende coronamaatregelen, een besluit hierover zullen we misschien pas begin
mei 2022 kunnen nemen. In een volgende nieuwsbrief komen we hier op terug.
Namens het bestuur,

Peter van der Niet

Reünie uit "het verre verleden".
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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.
@Defensie BoostX is een project dat is voortgekomen uit de wens om onderzeebootbemanningen optimaal te laten presteren. Dit project is genomineerd voor
een Europees Sociaal Fonds Award 2020!
@HMSScottRN Officiële account van HMS Scott, een oceaan onderzoeksvaartuig
van de Royal Navy. Volg het schip als tijdens onze inzet overzee.
@officer_air 第2次世界大の太平洋線における航空 史の研究をしています。防衛研
究所や米国立公文書館等に所 されている公文書や映像等の史料を 集し、日米双方
の記 を基に史実を明らかにしようとしています。

(sorry - ik weet ook niet wat hier staat :-))
@CMF_Bahrain De Combined Maritime Forces (CMF) is een maritiem samenwerkingsverband van 34 landen dat wordt ingezet vanuit Bahrain. De inzet betreft
counter-terrorism, counter-piracy en regionale samenwerking.

P-F Bernhard MOK: Diverse marine foto's waaronder MOK en diverse schepen.

P -Henk Café Moeke: Na 6 weken opleiding ons eerste pilsje hier.
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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 passages uit de boekjes.
Zou deze zoo algemeen bekende titel nog nader toelichting behoeven?
niet wat het commando betreft, want de commandant van een schip is hij,
die met het commando belast is.
Maar de commandant van een schip kan zijn een vlag~officier, een
hoofd~officier, een subaltern officier, soms ook een onder~officier. Welnu:
de commandant van een schip wordt bij de marine alleen als commandant
aangesproken als deze subaltern officier is. In alle andere gevallen
wordt hij met zijn militairen rang aangesproken. Dus „schout~bij~nacht”,
„kolonel”, „overste” of- als de commandant een onder~officier is, en dan
is het meestal een opperschipper - met .. „schipper”.
Het is zeer zeldzaam, dat een vlagofficier ( schout~bij~nacht)
commandant is van een schip, doch in 1938 deed zich bij de marine
in Nederland zulk een geval voor. Regel is, dat een vlagofficier
het bevel voert over een eskader, een divisie, of in het algemeen
over een verzameling van schepen. Het schip waarop zijn vlag (de
schout~bij~nacht of vice~admiraalsvlag) waait, wordt dan niet door
den vlagofficier gecommandeerd, doch door diens .. „vlaggekapitein; de
eigenlijke commandant van het schip. Aan boord van onzen kruiser „De
Ruyter” is met die mogelijkheid reeds rekening gehouden, door plaatsing
van reservehutten tot meerdere huisvesting als het schip eskaderschip
is en deswege den eskadercommandant en zijn staf aan boord krijgt.
Op de pantserschepen en pantserdekschepen, in het algemeen op de
artillerieschep en, is de commandotoren (die zwaar gepantserd is) het
centrale punt in tijd van gevecht. Op de nieuwste schepen zijn er twee,
d.w.z. een artillerie~commandotoren en een navigatie~commandotoren.
Op de bovenwaterschepen wordt de commandobrug zonder meer brug
genoemd. Op de onderzeebooten noemt men de commandobrug brugkuip, ook
wel badkuip of kuip. Heel verklaarbaar voor wie weet, dat men op de
onderzeebooten op de commandobrug dikwijls veel water te verwerken
krijgt door de overspattende zeetjes of de rollende golven.
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Marije van Urk
Marije van Urk reageerde per mail op onze laatste
nieuwsbrief over het begin van de NGID. Zij begint met „Brug en commandocentrale werken nog,
maar de verbindingen met de machinekamer zijn
verbroken en de schroef is kapot” om hiermee aan
te geven dat er wat ‘lichamelijke probleempjes’ zijn.
Zij vervolgt met …..
Wat mij opviel in de laatste bijlage, was dat de Marva´s maar terloops werden genoemd. Het
werk wat wij deden hield echter veel meer in dan alleen maar plotten en in die 'keuken' maakten
we hele oefeningen klaar, waarbij wij alle rollen speelden die nodig waren om de leerlingen van
dat moment de hùnne te laten spelen. Ik heb zelfs als jong korporaaltje eens voor een klas vol
hoofdofficieren gestaan om iets uit te leggen. Het was vreselijk moeilijk, want die kolonels en
oversten worden gewoon weer kwajongens als ze in de schoolbanken zitten. Ik had van tevoren
de instructie gekregen dat, als ze vervelend zouden worden, ik moest vragen: “Heren, wilt u uw
aandacht bij de les houden?” Dat hielp niets en ze de klas uitsturen mocht je natuurlijk niet.
Toen ik in 1954 op NAVGIS kwam, was er al een aantal Marva´s die hun basisopleiding aldaar
hadden gehad, naar Valkenburg vertrokken. Zij waren daar niet alleen de eerste vrouwelijke
vliegverkeersleiders, maar ook de eerste Marva´s die een lange broek mochten dragen. Met één
van hen, Suze Bombeeck-Berkhout heb ik nog steeds contact, ze is – dacht ik – 88 en volgens mij
ook lid van deze club. Mocht dat niet zo zijn, dan kan ik je haar telefoonnummer geven, dan zou
iemand van de redactie haar kunnen interviewen.
Een andere interessante oud-Marva is Ina Veersma-van der Munnik. In mijn tijd was zij de meteo
Marva, wat betekende dat zij weerkaartjes moest tekenen en iedere ochtend een uitgebreid
weerbericht naar de commandant moest brengen. Ik weet niet of zij lid is van deze club, zij is in
de 90, maar ik kan jullie ook háár telefoonnummer geven.
Wat mijzelf betreft, ik heb nog wel een paar leuke foto´s, maar scannen is voor mij op het ogenblik moeilijk. Weet je een oplossing, tijd genoeg, maar geen mogelijkheden.
Hartelijke NGI groet,
Marije (Mary) van Urk, uit dienst als korporaal in september 1958

Het verhaal van Marije van Urk over haar opleidingen

Wilde al vanaf 15 jarige leeftijd naar de marine na een wervingsadvertentie in een tijdschrift te
hebben gelezen. Zij had ‘stiekem’ informatie opgevraagd en verborgen gehouden voor later als
zij 18 jaar was. Want zij was heel stellig: “als ik 18 ben ga ik naar de marine!” Uiteraard moesten
haar ouders daar wel toestemming voor geven.
Haar ouders hadden het liefst gezien dat hun jongste kind nog wat langer thuis in Alkmaar zou
blijven en dichterbij een baantje zocht zoals bijvoorbeeld bij het Korps Luchtwachtdienst om als
reserve Luva plotster bij de 4e Luchtwachtgroep in Alkmaar aan de slag te gaan.
Zij hadden intussen wel begrepen dat Marije heel graag naar de marine wilde en in 1954 op haar
achttiende meldde zij zich hiervoor. Door haar school-opleiding kwam zij in aanmerking voor
alle (toen) bestaande dienstvakken. Zij koos voor telexist omdat dit voor haar 'de echte marine'
was; zij wist toen nog niet dat RAPP ook tot de mogelijkheden behoorde. Bij de keuring in Voor-8-

schoten was zij het enige meisje. Het viel haar op dat bij het bloed afnemen enkele jongens
onderuit gingen … zij uiteraard niet!

Zij kreeg haar Eerste Militaire Vorming
(EMV) in Amsterdam van 8 november tot
3 december 1954 en kwam op het logement- en opleidingsschip Hr.Ms. Leeuw.
Daar kwam zij er achter dat er ook RAPP’ers ‘bestonden’ en zij switchte meteen
omdat dit voor haar ‘de echte marine was’.

Hr.Ms. Leeuw (1946-1959) (ex. HW-11) vanaf 1948 logement- en opleidingsschip t.b.v. Marva's.
Bron: Beeldbank NIMH

Eenmaal in de marine waren haar ouders best trots op haar!
In eerste instantie droegen zij nog
geen uniform tijdens de EMV maar
een 'blauwe soepjurk'. Als ze zondags
de wal opgingen droegen ze burger
en, om er een beetje hetzelfde uit, allemaal een regenjas zonder uitmonstering.
December 1954 ging zij naar Den
Helder en volgde op Navgis de RAPP
opleiding. Zij volgde de opleiding in
klas P5410 als enige meisje.
Klas P5410 met Marije van Urk helemaal rechts op de foto.
Bron: Marije van Urk

nis’ met de ‘Hokjes van Pleysier’ van
KPLTLG H. Pleysier, woonde zij in april
Cabaret avond van de Marine Amusements Groep ‘Onder Ons’ bij, liep mee
in de parade door de stad op Koninginnedag op 30 april en genoot met
collega’s lekker ontspannen van de
middagpauzes.
Naast alle lessen bracht de klas zomer
’55 een bezoek aan HMS 'Boxer' die op
de rede van Den Helder lag en nam
deel aan een vaardag met Hr.Ms. 'De
Ruyter'. Ook werd juni 1956 een be-9-

Zij heeft de opleiding ervaren als een
aaneenschakeling van leren, hard
werken, plezier maken en ontspanning. Op Navgis maakte zij o.a. ‘ken-

zoek gebracht aan vliegveld 'Valkenburg' waar zij haar 'luchtdoop’ heeft gekregen door mee te
vliegen in een Martin Mariner watervliegtuig die oefende op het Haringvliet .... een bijzondere
kennismaking met de MLD.
Zij was zoals alle Marva’s gelegerd op de ‘ouwe trouwe Schorp’ oftewel Hr.Ms. 'Schorpioen'. In
haar vrije tijd naar de stad, o.a. naar de stamkroeg 'Bul'” (Het Wapen van Den Helder). Hier kon je
tenminste televisie kijken en op de 'Schorpioen' niet.
Na de opleiding werd zij geplaatst bij bureau ‘OBO’ oftewel Officier Belast met Oefeningen.
Volgens haar baas, Ltz Landsaat, 'het meest on-militaire bureau van het meest on-militaire
onderdeel van de hele marine'. Hij had wel meer van dat soort uitspraken, b.v. "wij zijn de ergste
pacifisten .... we hebben nu zo'n leuk leven, dat we echt geen oorlog willen". En dat was inderdaad voor ons gevoel ons werk op bureau OBO: leuk oorlogje spelen. In werkelijkheid moesten
wij natuurlijk de mannen klaarstomen voor het èchte werk, maar dat mochten wij nog niet doen,
geen meisjes op de schepen. Alleen maar af en toe een dagje om te kijken of het in de praktijk
(op b.v. de Boxer) net zo ging als wij het in theorie leerden.
De sfeer in bureau OBO was goed; zo gingen ze bijvoorbeeld in hun vrije tijd met z’n allen naar
het strand om lekker te genieten.
Ook nam zij september-oktober 1956 deel aan exercise 'Cut Loose' in de bunker in Vlissingen.
De leukste plaatsing die ik heb gehad, want ze hadden daar in de kazerne geen faciliteiten voor
vrouwen en daarom sliepen we in hotel Dekker. Aangezien we ongeregelde diensten liepen,
konden we komen en gaan wanneer we - buiten de diensten uiteraard - zin hadden.
Het verzoek tot plaatsing in de korporaalsopleiding werd goedgekeurd. De opleiding ving aan op 6 mei 1957. Enige tijd na
begin van de opleiding ontving zij pas de
uitslag op dit verzoek!
De korporaalsopleiding bestond uit een
vakgedeelte (waarvoor ik slaagde met
198 van de 200 punten) en een militair
gedeelte in het MOK in Hilversum. Toen
we dat hadden afgerond, werd zij voor het
front geroepen en kreeg te horen dat zij de
eerste was die ooit met 100 punten was geslaagd voor krijgstucht (weet je nog .... De
Koningin begeert etc.) Niet zo moeilijk vond
zij trouwens; het was multiple choice.

Uitslag verzoek
korporaalsopleiding

Ingang M.O.K.
Hilversum
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Navigatiegevechtsinformatie Opleidingen

N.V. Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf te Rotterdam op stapel gezet als
flottieljevaartuig van de Flores-klasse en 24 augustus 1925 te water gelaten. Het schip
werd op 12 april 1926 in dienst gesteld. De Soemba werd in 1935 geclassificeerd als
kanonneerboot.
Medio juli 1944 ging Hr.Ms. Soemba naar Engeland Het schip nam deel aan de
bombardementen en landingen in Normandië in de Amerikaanse sector en werd ingezet
in de Britse sector tot de eerste helft van juli 1944. Daarna was de batterij van de kanonnneerboot "uitgeschoten".
Tussen 21 mei 1945 en 7 mei 1946 werd het schip te Grangemouth, GrootBrittannië, ingericht tot radarinstructieschip. Naast verschillende radarantennes op de
opbouw van het vaartuig plaatste de Britse werf aan boord tal van radarradartoestellen
en bijbehorende uitrusting. Het schip was toen onbewapend doch later kreeg het schip 2
mitraiileurs van 40 mm en 2 mitrailleurs van 20 mm. Hr.Ms. Soemba voerde vanaf 15
juni 1946 het naamsein HX I. Vermoedelijk is dat dit de datum betreft waarop het schip
in zijn nieuwe ‘hoedanigheid’ in dienst werd gesteld.
In 1950/51 verbouwd tot het vliegtuigdirectieschip A 891. Op 1 januari 1956 uit
de sterkte afgevoerd en werd logementsschip te Den Helder en later als logementasehip
te Den Oever ten behoeve van het duikbedrijf.
Hr. Ms. Soemba werd onderscheiden met de Koninklijke Vermelding bij Dagorder.
Tezamen met het zusterschip „Flores” stonden deze beide schepen in de oorlog bij de
Engelsen bekend als de „Terrible Twins”. De Soemba is onderscheiden met de „Koninklijke Vermelding bij Dagorder”, die op 13 Juni 1949 aan beide schepen te Amsterdam
door Z.K.H. Prins Bernhard werd uitgereikt.
De Koninklijke Vermelding bij Dagorder, vastgesteld op 16 december 1947, is een
onderscheiding die is ingesteld ter beloning van uitstekende daden, verricht door schepen
van de Koninklijke Marine, alsmede door Koopvaardijschepen, varende onder Nederlandse vlag, welke overeenkomt met de vaandelinscriptie, die gegeven kan worden aan
onderdelen van de Krijgsmacht.
Bron: W.A. Kramer en Vermeulen (De schepen van de Kon. Marine
en die der gouvernementsmarine (1814-1962)).

Radarinstructieschip Hr.Ms. Soemba HX I
Bron: Beeldbank NIMH
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Een groot aantal opleidingen vindt plaats te Den Helder. Daar is in de eerste plaats de
artillerieschool, sinds 1951 gevestigd in het fort Erfprins bij Huisduinen. Hier worden een groot
aantal categorieën officieren en schepelingen onderwezen in de geheimen van de artillerie en
alles wat daarmede verband houdt.
Officieren van artillerie en vuurleiders, korte cursussen voor commandanten en wachtsofficieren, bombardements-verbindingsofficieren, bewapeningsofficieren van de M.L.D.
vormen de officiersklassen. Dan zijn er steeds 3 of 4 kanonniersklassen tegelijk in opleiding,
terwijl ook de radio-afstandpeilers en de afstand-waarnemers hier worden gevormd. Ten slotte
zijn hier de opleiding en voor korporaal-konstabel en vliegtuigmaker-konstabel en sergeant
vliegtuigmaker-konstabel en de cursussen voor sergeant- en majoor-konstabel.
De konstabels zijn enige jaren geleden onderverdeeld in 2 categorieën: de geschutkonstabels
en de vuurleiding-konstabels. Eerstgenoemde groep bestaat uit de konstabels die speciaal
met het geschut te maken hebben; de vuurleiding-konstabels komen voort uit de radioafstandpeilers (vuurleiding). Vooral door de invoering van de radar is het n.l. noodzakelijk
geworden dat hiervoor speciale schepelingen worden opgeleid.
In het fort Oostbatterij is ondergebracht de navigatie-gevechtsinformatieschool. Hier
worden opgeleid de radio-afstandpeilers (plot). De gevechtsinformatie, waarmede bedoeld
wordt het centraliseren van alle inlichtingen, van belang voor de commandant voor het voeren
van het gevecht, heeft geleid tot het instellen van deze dienst, vooral ook door de grote vlucht,
die de radar genomen heeft. Onnodig te zeggen, dat behalve de radio-afstandpeilers (plot) le
en 2e klasse, hier ook de korporaals en sergeants van dit nieuwe dienstvak worden opgeleid en
niet te vergeten de officieren-specialist.
Vooral door de invoering van de radar is het n.l. noodzakelijk geworden dat hiervoor speciale
schepelingen worden opgeleid. Korte cursussen voor commandanten en wachtsofficieren
zorgen ook hier, dat de varende vloot van nieuwe ontwikkelingen op de hoogte blijft.
Bron: Jaarboek Koninklijke Marine 1952

Overzicht aantallen NAGI-personneel

Staat van het personeel der Koninklijke Marine in werkelijke dienst per 1 januari van dat jaar:
Onderofficier
Koropraal
1e klasse
Marva plotter

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962
-3
4
6
9
10
11
12
15
16
3
-23
28
31
35
31
30
22
27
32
9
---1
1
6
-13
13 10 ?

De eerste jaren werd de categorie onderofficieren per rang uitgesplitst. Verder werd vanaf 1962 de
weergave per rang van aantallen personeel steeds summierder en werden alleen overzichten gegeven.
Inzender: Rob Bernhard
(jaarboeken Koninklijke Marine)
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Geschiedenis
van de Navigatiegevechtsinformatie
Opleidingen

Hr. Ms. Soemba in het vernieuwde kleed.
Met o..a. FV, 293, 253, 941, 281, 243, 277 en MF D/F
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CHRONOLOGISCH VERSLAG DER OPLEIDINGEN IN DEN
NAVIGATIE-GEVECHTSINFORMATIE DIENST.
In het Verenigd Koninkrijk werd het eerste personeel betrokken uit de uit alle
windstreken toevloeiende vrijwilligere. Veel van deze “RDF-operators” hadden HBS
diploma (en soms meer dan dat) en vervulden in de burgermaatschappij posten bij
scheepvaart- en handelsondernemingen op buitenlandse agentschappen. Zij vormden dus
wel een soort “elite” vooruit en ontvingen hun opleiding op RN scholen. Later ging men
ertoe over deze mensen verder op te leiden tot LTZ 3 KMRSD.
In 1942 werd minder hoog geselecteerd personeel genomen en de radaropleiding
in handen gegeven van de off. MSD 1 KMR Ir. M. Zwaap, die zijn scepter zwaaide op
“Radexhouse” in Glasgow. Men leidde op per schip en dus geheel naar voorkomende
behoefte; plotten werd niet onderwezen.
Toen Hr.Ms. “Heemskerck” in het najaar ‘44 van een vliegtuigdirectie installatie was
voorzien, werd de eerste VDO, de off. zeewaarn. 2 KMR B. Warning, opgeleid op het RN
Aircraft Direction Centre in “Speckington Manor” bij Yeovilton, Somerset (HMS “Heron”).
De LTZ 2 H.H. van Weelde werd Maart ‘45 geplaatst bij de FDO course no. 45 en de LTZ’s E.
Ferwerda, J.B. Genet, Th. Vlothuizen en W. Albreghe daarna bij course no. 49.
Aan boord Hr.Ms. “Karel Doorman’’ (de eerste) genoten nog enkele officieren hun GIopleiding, de eersten dus, die niet hun opleiding in Engeland hadden genoten. Hiertoe
werd een volledige, wegneembare radarkeuken in een der “ready rooms” ingericht,
waarmee het complete GI-systeem aan boord droog kon worden geoefend. Sedert het
voorjaar ‘47 worden elk jaar een of meer officieren opgeleid op HMS “Dryad”.
Medio ‘44 werd de LTZ 1 W.J. Kruys aangewezen als Hoofd Voortgezette Opleidingen
in het V.K. Aan hem werden later een aantal liaison officieren in Engelse scholen
toegevoegd, tene1nde het nieuwe OVW-personeel brevetopleidingen te geven.
Voor het RAPP-brevet was de taakverdeling als volgt:
LTZ C.H. Frijlink
op HMS “Valkyrie” (Douglas, I o Man) 1 belast met de
radaropleiding voor alle RAP-brevetten.
LTZ J.W. Rees
op HMS “Collingwood” (Fareham bij Portsmouth), belast met
de plot-opleiding voor brevet RAPP 2.
LTZ 2 H.H. van Weelde
op HMS “Heron” (Yeovilton), belast met de plotopleiding
voor brevet RAPP 1.
LTZ Frijlink zette de eerste organisatorische schreden voor het geheel, alvorens
zich te beperken tot zijn eigen onderdeel. Bij viste - en ving - radarenthousiasten die
werden opgeleid tot instructeur, waarbij namen als Dupper, Kooman, Schuak, v. Meieren,
Vos en Vleeschdrager in de herinnering komen.
April ‘45 vangt de opleiding op HMS “Valkyrie” aan. De mensen waren ondergebracht
in aan de “Prom” gelegen boarding houses, terwijl les werd gegeven in een gerequireerd
hotel op Douglas Head, dat men na een inspannende klimpartij bereikte.
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Aan de LTZ Frijlink waren toegevoegd, behalve een achttal instructeurs, de OMSD SD
2 H. Peteri (in Jan. ‘46, toen hij overging naar de te verbouwen “Soemba”, afgelost door
zijn ranggenoot R. Louwerse) en voor de RAPP opleiding de ADB SD 1 C. Klein, terwijl aan
het eind van het jaar ter aflossing aantrad de ADB SD F.L. Boskamp. De eerste radarleerboeken werden door hem samengesteld, waaraan twee marva’s bloedig hebben zitten
typen.

Toen het opleidingscentrum in November ’46
werd opgeheven en na
een bar koude interim
periode in het stramme
“Collingwood” de opleiding
van Nederlands personeel
naar het Vaderland werd
overgebracht, hadden ruim
700 RAPP’s en RAPV’s aldaar
radaronderwijs gehad.
Douglas Head. De radarschool van HMS Valkyrie.

De plotopleiding op HMS “Collingwood” begon iets later. Aan LTZ Hees werd
toegevoegd de LTZ 3 G.Th. Vermeulen, later vervangen door de ADB 1 R.J. Maas, terwijl de
instructeurs zojuist in “Heron” en “Dryad” een RP-2 opleiding hadden beëindigd.
Stonden zij dus met
weinig theoretisch overwicht
tegenover hun klasse, allen
hadden een langdurige
zeepraktijk in het werken met
radartoestellen achter de
rug. Voor de huishoudelijke
beslommeringen was een
schrijver 3 OVW toegevoegd
en aan het eind van zijn
periode was de LTZ Rees dan
ook zodanig ingewerkt, dat
bij met de toen aankomende
korporaals- schrijver en
-bottelier op gelijke voet
in vaktermen vermocht te
verkeren.

HMS Valkyrie. Divisions onder leiding van OMSD Louwerse.
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Het op te leiden personeel was afkomatig uit
de Zuidelijke provinciën en voor deze cursus
- naar eigen opgave - speciaal geselecteerd.
Het merendeel waren prettige leerlingen, doch
zij hadden veel moeite om aan het gareel te
wennen: de prikkeldraad omheiningen en de voor
de leiding zo gewone discipline deden bij hen
kennelijk al te verse berinneringen opkomen. Veel
tact was dan ook vereist. Het bleek dat zeeplotten
de grootste moeilijkheid opleverde en alleen zij
die zich daarin de nodige bekwaamheid hadden
eigen gemaakt, konden worden aangewezen voor
het vervolgen met de opleiding voor het brevet
RAPP 1. Het personeelsplan der Marineleiding
liet nl. geen tussentijdse vaarperiode voor deze
categorie toe.
Type 291 op HMS “Collingwood”.

De LTZ v. Weelde ving de plotopleiding voor het brevet RAPP 1 medio 145 aan. Aan
hem waren toegevoegd: de LTZ 3 KMROV N.M. Bollen en - toen deze naar HMS “Collingwood”
overging - de LTZ 3 SD J. Groeneveld. In April ‘46 verhuisde het detachement wegens
opheffing van de plotschool in Yeovilton naar HMS “Dryad” totdat de opleidingen
aldaar, tesamen met die op HMS “Collingwood”, in April ‘47 werden opgeheven, om in
Nederland te worden voortgezet. Een honderdtal RAPP 1’s waren toen afgeleverd.
Toen de LTZ v. Weelde
van “Yeovilton” naar
HMS “Dryad” overging,
werden zijn leerlingen
ondergebracht bij
het detachement
van de LTZ Rees, die
de huishoudelijke
en disciplinaire
beslommeringen van dit
personeel op zich nam.

HMS “Dryad” in 1947.
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Eerstgenoemde kon zich daardoor volkomen wijden aan de opleiding en heeft in
een later stadium, toen bij een zeer werkzaam aandeel nam in de voorbereiding der
overbrenging naar Nederland, van deze regeling profijt getrokken. Bij de leiding in
Londen echter, veroorzaakte dit arrangement een tropisch onweder.
Practische oefening - in de eerste plaats bestemd voor artillerie personeel- werd
opgedaan in HMS “Blazer”, een betonnen schip bij Bambridge, op het eiland Wight.
Hoewel de GI hier een bijkomende rol speelde was het gedwongen samenzijn der
verschillende opleidings-instanties een bron van vruchtbare gedachtenwisseling.
Op 11 Juli 146 werd een commissie ingesteld, welke het overbrengen van de
artillerie- en radaropleidingen naar Nederland moest voorbereiden. Behalve de KLTZ
W.J. Kruys als voorzitter zaten hierin de hierboven genoemde 3 officieren, belast met
radar- en plotopleidingen, alsmede hun collegae der artillerie. Op papier werd een achteraf veel te duur opgezet - plan uitgewerkt voor een gecombineerde artillerie-GI
school, welke nabij de toen nog in de lucht hangende vlootbasis behoorde te worden
gebouwd. Het voorzag in een schoolgebouwcomplex, een schietemplacement, een kazerne
en een exercitieterrein met -loods annex. De kamers van de commandant en de hoofden
der opleiding zouden ruim uitzicht op zee moeten hebben.
‘s Lands deplorabele finantieën voerden tenslotte tot het Oostbatterij compromis,
onder den titel ARGIS. De artilleristen beschikten daarbij over de gehele Wester
vleugel en plaatsten kanons en afstandmeters bovenop.
De navigators huisden in den anderen vleugel en werden gekroond met de gebouwen
“Schooneveld” en “Kijkduin”. Van daarboven genoot de marineman een ongekend uitzicht
op Willemsoord en Den Helder.
In Maart 1949 ving op ARGIS de
eerste opleiding tot ND-officier in
Nederland aan met de LTZ Nauta
Lemke, maas on Schol. Eind Augustus
van dat jaar betrad de eerste klasse
leerlingen RAPP II de school.
Men beschikte toen over
lokalen voor generaal plotten,
hoogteschatten, tactisch plotten,
luchtplotten en vliegtuig gegist
bestek. Op de mast tussen beide
Filterluchtplot-lokaal (no. 76) met v.l.n.r. Knaapen, Derks
en Mölenberg.
gebouwen bovenop het fort vonden
de antennes van de 281 BQ en een 277 M een plaats, nog vóór het eind van dat eerste
jaar gevolgd door de 293 M. In Mei 1950 werden de eerste echo’s (zoals ze toen nog
heetten) geproduceerd en voor dat ook dit jaar om was, werd de installatie aangevangen
van de tweede 277 M, de 267 MW en de HRG-trainer, gevolgd door de inrichting van de
VDC “Gouden Leeuw” en van de radarcentrale.
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Onderdak voor het personeel en
de administratieve zaken werden
verzorgd a/b Hr.Ms. “Neptunus”,
wachtschip te Willemsoord, totdat
op 16 Mei 1951 Hr.Ms.. “Pelikaan”
in dienst werd gesteld als
logementsschip voor de school.
Hoofd NAVGIS werd commandant en
had dus het rijk alleen, zij het
dat de Magazijnsdienst nog een
jaar aan boord bivakkeerde. De
ligplaats achter het havenkantoor Zeeplot-lokaal. (no. 69) - De tweede klasse leerlingen
RAPP II.
bezorgde de leerlingen dagelijks
frisse buitenlucht op hun wandeling naar en van Oostbatterij. Die zomer liep een
detachement van de opleiding mee met de vierdaagse afstandsmarsen.
Het condominium met het lawaaierige
vak duurde tot 1 October 1951, toen de
Artilleristen een eigen fort verwierven
in het veel ruimere “Erfprins” en
de achterblijvende “NavigatieGevechtsinformatie school” de
beschikking kreeg over practisch geheel
Oostbatterij. De afkorting “NAVGIS”
burgerde geruisloos in.
Jagermodel “Euridice” tijdens het inrichten.

In den loop van 1952 werd het
jagermodel “Euridice” ingericht, evenals de Vliegtuig Controle Centrale.
Het radiostation van CZM, dat bij NAVGIS inwoont, verving in dat jaar de eenvoudige
houten palen voor het ophangen van zijn luchtnet door stalen driepoten, terwijl een
nog hogere radarmast naast de poort verrees, waarop te zijner tijd de Nederlandse
radarantennes hun plaats zouden vinden. Ook kwamen de Onderzeeboot. Bestrijders
over de vloer, toen zij op een aan het erf getrokken stukje grond hun MASTU loods
neerzetten.
Het gul Amerika zegde ook NAVGIS “wederzijdse” hulp toe en in den loop der
jaren verschenen allerlei min of meer handige apparaten en tekeningen, welke veel
hoofdbrekens veroorzaakten om ze zodanig op te stellen dat ze niet in den weg stonden.
(v.l.n.r.)
- Kompasroos met o.a.
Vlothuizen en Woerts;
- Linguaphone het o.a.
Stroucken, Van Dongen,
Beelo en Kreets;
- Relatieve bewegingen
bord met Van Brakel
en Pot.
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In de rampnacht van 1 Februari 1953 sloeg Hr.Ms. “Pelikaan” van de kettingen.
Een aanvaring met de achteruit liggende fregatten werd slechts voorkomen door het
onmiddellijk presenteren van BB’s anker. Dit kwam daarbij te vallen op een klein
haventankertje, dat enigszins toegetakeld mee naar den bodem ging. Het water steeg tot
aan de kruin van den dijk. De sleepboot tussen
schip en kaai, die voor stoomverwarming zorgde,
brak los en dreef geruimen tijd boven plankier en
dijkvoet, doch gleed bij vallend tij weer tussen
de meerpalen door naar diep water. De uithouders
braken, evenals het vlot dat op de kant werd
geschoven. Officier van de wacht Anderiessen en
de uit de Club teruggekeerde Vlothuizen brachten
een slapeloze nacht door.
De door Philips ontwikkelde radarapparatuur werd op de school in de VCC
operationeel beproefd. Een commissie
werd daartoe medio ‘53 ingesteld onder
voorzitterschap van Hoofd NAVGIS.
Naast Schooneveld verrezen allerlei
opstellingen en een oud radiohutje werd
van de werf gevist om een zender “zo dicht
mogelijk bij de antenne” op te stellen.
Op het universeel platform werd een VI
antenne opgetuigd en stond voortaan
eindeloos ja te knikken.
Het commissielid LTZE 2 Ir E. Atsma,
die Eric Ferwerda’s product te beoordelen
kreeg, deed een passende opdracht op het
voetstuk schilderen : “Eer ik was, was Eric
jaren met mijn wordingspijn ervaren”.

Proefneming stellages, voorjaar 1953.
v.l.n.r.: ZW01 - zenderhut - ZW04 (lab model).

Proefantenne opstelling: ZW04 (links), ZW01 (midvoor) en ZW04 lab model (rechtsachter).
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In de tweede helft van 1951 waren
een aantal marva’s SD (plot) op NAVGIS
opgeleid voor het werk in keukens en
modellen. Waren hun prestaties tot
aller tevredenheid, hun aantal bleef
langen tijd beneden peil; de werving
kon het niet klaarspelen meer meisjes
voor de “catacomben” te laten warm
lopen.
Tot verhoging van de animo werd
de journalistiek in den arm genomen,
terwijl de MARVO uren lang met grote
lampen sjouwde tot vastlegging van
het bedrijf. Ook werden marva’s, die in
Amsterdam hun eerste militaire vorming Zeekeuken “Euridice” met marva’s (achterin) Niessen
en Kalkman, ((midden) Petrus en (vooraan) Mulder en
ontvingen, telkenmale een middag op
Weiland.
de school rondgeleid. Het resultaat was
een volledige marva ploeg ten tijde dat de oude haar dienstverband erop had zitten.
Begin Augustus ‘53 ging driekwart van de school varen : Hr.Ms. ‘’Pelikaan” was voor
dokken, degaussen en compenseren voor een tiental dagen in Rotterdam. Op de terugreis
voeren NAVGIS marva’s mee. De z:ee was genadig, maar de zon meer dan tropisch: tenue
jassen uit.
Een maand later was het schip alweer
op stap. Voor het onderbrengen van
personeel, geplaatst bij den afbouw van
de kruisers, moest het enige maanden
in Rotterdam liggen. De NAVGIS-mensen
werden gehuisvest in de Mijnendienst
kazerne. De verwachting was, dat - in
verband met accommodatie gebrek bij
den Onderzeedienst te Rotterdam - ons
eigen woonschip Nieuwediep nooit meer
Hr.Ms. “Pelikaan” augustus 1953.
zou terugzien en toen de sleepboten
haar buiten de haven op die overigens zo zonnige Septembermorgen hadden losgegooid,
loeiden ze luide met hun sirenes en fluiten ten afscheid. “Come back, darling, come back
to me” wensten de achtergeblevenen op NAVGIS, doch de stemming aan boord was minder
hoopvol; zij herinnerden zich de koninklijke vermaning uit Heer Halewijn’s ballade: “. .
. die derwaert gaen en keeren niet’’.
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Periode September 195353 - Januari 1954.

Mijnendienst Kazerne.

De Mijnendienst kazerne bleek een goede gastvrouw en toen het onverhoopte
geschiedde, gingen er heus stemmen op om te verzoeken te mogen blijven. Doch een eigen
haard is meer waard dan het uiterlijk vergulsel en daarom keerden de NAVGIS-lieden
medio Januari ‘54 terug aan boord van de inmiddels uit Rotterdam teruggehaalde Hr.Ms.
“Pelikaan”.
Het hele jaar ‘53 en nog een groot deel van het
daaropvolgend jaar vond de operationele beproeving
plaats van de laboratorium modellen der Philips’
radars. De VCC, het zenderhuisje onder de grote mast
en ook de bordessen in de mast zelf ondergingen
talloze metamorphoses. De resultaten waren nogal
wisselend en werden bij tijd en wijle fotografisch
vastgelegd. Het trekken van meeuwen - inplaats van
periscopen - werd sen geliefde sport en af en toe
verplichtten zich enkele Amerikanen door window te
strooien, zodat kon worden aangetoond, dat daartegen
geen antistoringepiefjes gewassen waren.
Dertien kisten en wat zilverpapier

LTZ Atsma in het zenderhuisje bij lab-model DA.

Vertrouwde beelden.
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Juist vóór het Kerstverlof arriveerde het proefmodel van de radar LW02 en werd
op een windvrije achtermiddag in de grote mast gehesen. Twee P-klassen werden uit
de les gehaald om het bul te helpen afhouden. Te zelfder tijd was de Geschutmakerij
gereed gekomen met het aftuigen van een der overblijfselen uit de ARGIS periode:
radar 285, die :plaats moest maken voor de weldra aan te vangen bouw van “Gibraltar”.
Een maand later is het de beurt van de LW01, doch die heeft dagen op de begane
vloer moeten wachten op handzaam weder, waardoor er gelegenheid bestond een stoute
doch interessante foto te nemen.

Hijsen en optuigen LW02 in december 1953

Eric levenswerk.

Nooit had NAVGIS nog met zulk een volbehangen toren kunnen pronken als in die
eerste maanden van 1954, toen vergelijkende proeven van de Philips LW-radars met een
Amerikaans equivalent werden gehouden. .Doch ook deze glorie was van voorbijgaande
aard.

Linker toren
- Boven: LW02 en SPS6
- Midden: LW01 en DA
- Onder: VI
Midden
- ZW03
Rechter toren
- Boven: SA 293 en 281
- Onder: 277 en 277
‘Volbehangen’ torens van NAVGIS maart 1954.
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28 Januari 1954 werd de
commandocentrale “Gouden Leeuw”
ingewijd als tweede jager in een
dubbel model oefening voor het
Smaldeel.
Op 1 Februari trad de eerste
vrouwelijke plotofficier aan op de
school en nam weldra de leiding van
alle keukenwerk in haar bekwame
handen.
Met de opleiding der Marva’s ging
het voorspoedig en voor den zomer
was de ploeg - voor het eerst sinds
‘49- voltallig.
In April 1954 start OBO Pierre
een traditie: bij werkelijk dirigeren
van vliegtuigen waait het sein ‘’F” “Am operating airoraft”.

Luchtkeuken “Gouden Leeuw”. met (v.l.n.r.) de marva’s
Weiland, Mulder, Petrus en Niessen.

1 Klabbers
2 Sliggers
3 Overgauw
4 v.d. Munnik
5 Petrus
6 Willems
7 van Weeren
8 Verhage
9 de Vries
10 Bonten
11 Hasselbach
12 Niessen
13 Albers
14 van Erk
15 Versteeg
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Zodra in het voorjaar ‘54 de vorst verdreven is wordt de bouw van “Gibraltar”
aangevangen.
In het najaar 1954 sterft de radarcentrale in “Sohooneveld” een roemloze dood in
de omtovering “met eigen middelen” tot een meldingslokaal, werkend op de herboren
HRG in de aangrenzende werkplaats.

Beton materiaal ligt in den weg.

Storten zijwanden.

Bewapening zijwanden “dubbelen bodem”.

Proefspiegel zoek ontvanger warmte stralen.

Lokalen opgetrokken.

De fortgracht.
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In een serie artikelen in het maandblad ALLE HENS over de verschillende diensten
bij de Koninklijke Marine verscheen medio 1954 een verhaal over gevechtsinformatie,
dat rijk verlucht was met op de school genomen foto’s, het bedrijf in zijn verschillende
stadia van opleiding en actie weergevend. Leerlingen en vaste staf hadden het
genoegen voor de plaatjes te mogen poseren.
In October van hetzelfde jaar werd tijdene de reüniefeesten voor het honderdjarig
Instituut een marine tentoonstelling opgetuigd in de nieuwe cantine. De NAVGIS stand,
waarin onder meer een beeldkast was opgetuigd, trok drommen rond het radarplaatje
zich verdringende Heldenaren. De 300 m verder op de school geinstalleerde DA
verzorgde dit wonder zonder technische kopzorgen.

Hoogteschatlokaal no. 45; Berentsen, Wessling en
Knopper.

Een der “Hokjes van Pleyzier”; matr Riel.

Lokaal no. 277 in “Schooneveld”; (achter) Leyen
en Bode - (voor) van Wezel en Knopper.

Luchtplotlokaal no. 39; (achter) vd Wereld,
Verwey, v Wezel en de Jager - (voor) Elias en
Konkelaar.
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Op 24 November ‘54 wordt de top
ontluisterd: alle NGI-officieren
worden en bloc genaturaliseerd tot
commune ND’s, toen bij Circulaire
Zeemacht no. 1974 h tevens de
tussentrap “NP-officier” werd
geschapen.
In diezelfde maand begon de
Waterstaat de fortgracht met zand
te vullen tot versteviging van de
Hr.Ms. “Hertog Hendrik”, “Van Amstel”, “Jan van Brakel”
Helderse zeedijk vóór het fort.
en “Neptunus”.
25 November versleepte de
hoogbootsman Hr.Ms. “Pelikaan” tot voor het paleis, om twee maanden later andermaal te
verkassen naar de ligplaats achter Hr.Ms. “Hertog Hendrik”.

Hr.Ms. “Neptunus”, “Pelikaan” en “Willem van der Zaan”.

Met een laatste uit-etentje
werd het treurig feit van de
uitdienststelling op 1 Maart ‘55 op
passende wijze gevierd, waarna de
gezellige longroom moest worden
verwisseld voor het onderdak des
wachtschips. Van toen af aten ook
officieren en onderofficieren tussen
den middag op school, om tenminste één
genoegelijke traditie voort te zetten.

De jannen kregen een hele verdieping der Onderzeedienst kazerne; zij betreurden de
ruil minder . . . . . . . .
In November ‘54 blies een sappig stormpje een der werkketen om, onder medeneming
van de povere vlaggestok, die er vlak voor stond. Een fraaie nieuwe mast werd
onverwijld aangevraagd en was juist op tijd gereed, om als mastenmakers pronkstuk te
worden geplaatst op de tentoonstelling E 55 te Rotterdam. Als troost kreeg de school
zolang een tijdelijke - veel te lange mast, welke op een zojuist verfraaide
hoek van het fort werd geplaatst en
waaraan op Koninginnedag voor het
eerst de vlag werd gehesen.
Een indruk in de koude dagen
in Maart 1955. De grote mast is weer
geheel van radarantennes ontdaan.
Op de rechterfoto is nog het laatste
kanon uit de “ARGIS-periode” te
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zien. Kort hierna werd dit wapen weggehaald. De
kanonfundaties werden opgevuld met aarde en van
planten voorzien (Oct.’55). Een minder lawaaierige
verfraaiing!
Ook binnen krijgt de NAVGIS op verscheidene
plaatsen een wat fleuriger aanzien. De longroom op
NAVGIS, na de uitdienststelling van Hr.Ms. “Pelikaan”,
nu het centrum van gezellig verkeer voor de
officieren, is daarbij niet vergeten.

Een lege mast.

MEB en GROENPOL zijn op
NAVGIS vertrouwde klanken. Ook de
gezichten van de leden van deze
bedrijven waren voor ons geen
onbekenden.

In 1957 werd onze uitrusting bijna compleet gemaakt. In de grote mast bevonden zich
LW 02, Decca link naar Julianadorp, DA en VI, op een eigen voetstuk stond onze tweede
VI en voorop gebouw, Gibraltar onze ZW 01. Wat er nog aan mankeerde waren LW 01 en
IVV. Dit was gereserveerd voor 1956.
In het jaar 1956 werd onze uitrusting gecompleteerd met een LW 01. Deze moest
in de oude mast een plaatsje vinden. Helaas was deze mast niet berekend op zulke
lasten, zodat de Rijkswerf er een kluif aan had en de mast op een sterkere fundatie te
plaatsen.
Met een op de werf vervaardigde bok was het een klein kunstje om de antenne van
de LW 01 op te hijsen. Ook het voetstuk ervan gaf geen moeilijkheden. Het was alleen
een hele toer om die bok in de mast te krijgen.
Het stond wel goed, die enorme “meeuwenmepper” in de mast. Helaas stond hij er maar
enkele weken, toen moesten we onze trots afgeven aan Hr.Ms. “De Zeven Provinciën”.
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Sedert zijn oprichting, eerst tesamen met de Artillerieschool als ARGIS later
zelfstandig, heeft de NAVGIS zich bezig gehouden met de opleiding van al het GI
personeel. De syllabus toonde een grote verscheidenheid van opleidingen. Deze lange
lijst omvatte de opleiding tot RAP P2, RAP P1, kaderopleiding, officierscursussen NPO
en NDO, marvaopleidingen en daarnaast vele herhalingscursussen.
Van al deze cursussen vormden de P- en Q-klassen - resp. RAP P2 en RAP P1 - het
grootste in opleiding zijnde aantal leergierigen.
Een reorganisatie van de opleidingen in de KM bracht met zich mede, dat vanaf 1
juni 1958 alle brevetopleidingen zouden plaats vinden aan boord van varende schepen.
Hiertoe werd naast het bestaande - op dat moment wel heel erg kleine - smaldeel 5 een
tweede smaldeel in dienst gesteld: smaldeel 1. Smaldeel 1 zou opleidingen gaan doen,
smaldeel 5 bleef het operationele- en oefensmaldeel.
Wat de cursussen op de NAVGIS betreft liepen na 1 juni de brevetklassen af. Op
19 juli verliet Q 5801 ons fort, gevolgd door P 5806 op 26 juli. Hoewel het aantal
cursussen hierdoor slechte met twee afnam, werd het aantal klassen gemiddeld 6 à
7 minder. Dit had enige personele consequenties. Was de gemiddelde sterkte van de
NAVGIS vóór de reorganisatie rond 150 man, erna telden wij niet meer dan 50 à 60. Het
gevolg hiervan was dat wij een te kleine groep werden om nog een deel van de NOZD
kazerne aan de Buitenhaven te bewonen. Onze collega school - de Artillerieschool onderging dezelfde opleidingsreorganisatie en kreeg hierdoor de beschikking over
een ruimere accomodatie. Zodoende trok onze in sterkte zeer afgenomen bemanning bij
de artilleristen in. Zo, na ruim 9 jaar, waren GI en artillerie weer bij elkaar, zij het
dan ook alleen i.v.m. de huisvesting. Dat wij geheel in de interna organisatie van de
hoofdbewoners werden opganomen blijkt uit nevenstaande autentieke bekendmaking.
Deze inwoning, zomede het reeds eerder onderdak verlenen aan o.a. de mijnenuitkijk
dienst, was voor de commandant van de Artillerieschool reden om het naambord boven
de hoofdingang te wijzigen. Wij kunnen nu zeggen dat wij gelegerd zijn in fort
Erfprins. Nog maar enkele dagen hierna liep op fluistervoeten het bericht rond, dat de
eerstvolgende commandant van fort Erfprins wel een ND-er zou zijn.
Terugkomende op de varende opleidingen, het was van het begin af al duidelijk
dat deze opleidingen niet geheel buiten de NAVGIS konden. Per slot beschikten wij
over een goed geoutilleerde en voor schoolgebruik ingerichte organisatie. Zodoende
is in de huidige syllabus van de RAP P1 en RAP P2 opleidingen opgenomen dat de
eerste vier weken van hun cursus op de NAVGIS plaats vindt. Deze lessen worden door
scheepsinstructeurs gegeven. De resterende tijd wordt gevuld met lessen aan boord,
terwijl aan het einde der opleiding gedurende enige weken oefeningen in de modellen
op de NAVGIS gehouden worden.
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Hoe ingewikkeld dit systeem op het eerste gezicht moge lijken, het liep en de
voordelen ervan waren vele. Allereerst zagen we meer ‘’gezichten van de vloot” in onze
longroom en konden wij van (opleidings)gedachten wisselen. Daarnaast kwamen de mensen
van de vloot in nauw contact met de opleidingsstof en de daarmede gepaard gaande
moeilijkheden. Voorwaar een niet te geringschatten voordeel.
Alles bijeengenomen worden de in opleiding zijnde RAPP’s door deze reorganisatie
direct in de praktijk gevormd.

Smaldeel I werd gevormd door één der kruisers met enige jagers.
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NAVGIS praktijkles gebruik plottafel.
Bron: NIMH beeldbank

NAVGIS - SGT v.d. Toren tijdens een les plotten.
Inzender: Rob Belgraver

NAVGIS praktijkles gebruik van de
plotschermen.
Bron: NIMH beeldbank

Plot Hr.Ms. Groningen bij GUNEX 6 zuid van Curaçao 12.05 N 69.11 W op de namiddag 24 oktober 1979
Inzender: Rob Bernhard
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ONTSTAAN NAVIGATIE GEVECHTSINFORMATIE SCHOOL TE DEN HELDER.
Reeds in 1945/46 had een commissie van ± 5 officieren op het Hoofdkwartier te
London zich bezig gehouden met het bestuderen van de overgang der voortgezette
opleiding van Engeland naar Nederland.
Wat betreft de Artillerie en gevechts-informatiedienst was men uiteindelijk gekomen tot een uitgewerkt plan (tekeningen gebouwen, personeelsbezetting etc. etc.) voor
het oprichten van een gezamelijke school (Artillerie Gevechtsinformatie-school; ARGIS), welke gebouwd zou worden in de duinen nabij FALGA. Op enige afstond van deze
school was een schietterrein geprojecteerd.
Toen deze plannen in studie kwamen op MINMAR met de daarbij behorende finantiele consequenties werd uiteindelijk besloten van dit ontwerp af te zien en besliste
de Minister dat de Artillerie en Gevechtsinformatie opleidingen zo spoedig mogelijk
na 1 Januari 1948 zouden worden ondergebracht in het Fort Oostbatterij, Kanaalweg,
Den Helder.

Luchtopname van de Navigatiegevechtsinformatieschool (NAVGIS), Fort Oostbatterij te Den Helder, vóór de
bebouwing van de Kanaalweg en de bouw van Huys Tydverdryf. 			
Bron: Beeldbank NIMH

Op dat tijdstip was het Fort Oostbatterij en oud en vervallen fort, waar de G
 enie
de normale onderhouds werkzaamheden aan liet verrichten teneinde het gebouw
staande te kunnen houden. Aan de buiten zijde zag het Fort er enigszins verwaarloosd uit, van binnen echter was het nog veel erger. De muren van de meeste gewelven
waren op vele plaatsen uitgeslagen, vloeren voor zover die bestonden uit houten
roosters, waren gedeeltelijk vermolmd en verder hing er overal een bedompte lucht.
Verlichting was zeer summier en het sanitair verkeerde in geheel onvoldoende staat.
In lokaal 80 lagen op de vloer een hoeveelheid lichte wapens op de met olie doortrokken plankenvloer.
Het geheel was beslist niet opwekkend en enigszins in sterke tegenstelling met
hetgeen men zich in deze tijd voorstelt van een nieuwe school, met voel glazen ramen
waar licht en lucht overal ruim naar binnen kunnen komen. De verwarming van het
fort bestond uit potkachels voor elk lokaal!!
Teneinde uitvoering te geven aan de beschikking van de Minister, de opleidingen
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te doen overbrengen naar Fort Oostbatterij
werd in 1946 de luitenant ter zee J. W
 insser belast met de voorbereidingen voor deze overgang.
Hiertoe behoorde onder meer de inrichting van
het Oostbatterij. Begin januari 1948 werd de
luitenant ter zee Winsser afgelost door de luitenant ter zee P. Cool die speciaal het artillerie gedeelte moest voorbereiden, terwijl in die
tijd tevens de luitenant ter zee A.J. de Graaff
werd aangewezen als hoofd van de gevechtsinformatie opleidingen.
Het werk vertrek van beide officieren, waar
aan toegevoegd de Majoor-konstabel Cleemputte,
bevond zich in de kelder van het gebouw aan
de Vijverberg van het Ministerie van marine. Op
die plaats werden de plannen uitgewerkt voor
het opzetten van de Artillerie en gevechtsinformatie opleidingen van de Koninklijke marine.
Aangezien de artillerie over een voldoend aantal gespecialiseerde officieren en onderoffivan Marine aan de Lange Voorcier-konstabels beschikten zag de luitenant ter Ministerie
hout (1954)
zee Cool kans reeds ± april 1948 gedeeltelijk
Bron: Beeldbank NIMH
zijn intrek te nemen in het Fort Oostbatterij
westelijk gedeelte.
Het grootste gedeelte van het oostelijk deel van Fort Oostbatterij was bestemd
voor de G.I. opleidingen.
Personeel voor de gevechtsinformatie, een sedert de laatste oorlog nieuwe specialisatie, was in 1946 opgeleid in Engeland gedeeltelijk op HMS ”Dryad” gedeeltelijk
op HMS “Collingwood”. Bij de opbouw van de school te Den Helder in 1947 beschikte
deze dienst slechts over enkele gespecialiseerde officieren en practisch geen onderofficieren. Aangezien het beschikbare kader benodigd was voor de varende schepen
en voor Hr.Ms. "Soemba”, die dienst deed als G.I.-opleidingsschip zolang Oostbatterij
nog niet gereed was, kon voorlopig slechte bootsman Bijmolen (met brevet RAPP 1)
worden vrij gemaakt om te assisteren bij de werkzaamheden op Oostbatterij.
Bovendien was het zeer bezwaarlijk de opleidingen aan
te vangen zonder hulp-middelen
zoals plottafels, radarinstallaties etc. Gedurende het jaar 1948
was de luitenant ter zee Cool
dan ook voor het grootste gedeelte van de week aanwezig op
Oostbatterij en de luitenant ter
zee de Graaff bevond zich hoofdzakelijk te Den Haag. In dat jaar
werden de plannen uitgewerkt
voor het radargebouw SchoonGebouwen NAVGIS op Fort Oostbatterij
(1974).
Bron Beeldbank NIMH
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eveld, het modellengebouw Kijkduin en de kleine mast voor de radarantennes, en
werden deze werken later aanbesteed. Ondertussen werden plotlokalen ingericht en
inventaris aangevraagd voor het bewoonbaar maken van de ter beschikking gestelde
lokalen in Oostbatterij.
Opbouw van het Fort Oostbatterij geschiedde met de nodigde assistentie van de
Rijkswerf die met grote voortvarendheid en bereidwilligheid werd verleend en welke
in niet geringe mate heeft bijgedragen tot een bespoediging van de datum waarop de
eerste elementaire plotlessen op Oostbatterij aanvangen. Behalve de inrichting en
uitrusting van Oostbatterij, werd in 1948 ook de personeelsvoorziening onder de ogen
gezien en werd er in overleg met het ministerie een begroting gemaakt van het aantal schepelingen met het brevet RAPP, die de koninklijke marine nodig zou hebben,
waaruit kon worden afgeleid hoeveel man jaarlijks moesten worden opgeleid. Tevens
kwam hierbij de opleiding van officieren aan de orde.
Tot aan dat moment was nog
alleen gedacht aan opleiding gevechtsinformatie. Echter bij het
bespreken van de lesstof voor
de aanstaande gespecialiseerde
officieren kwam het onderwerp
Navigatie ter tafel. Na overleg werd tenslotte besloten de
opleiding van de Nederlandse
officieren op te zetten in overeenstemming met de Engelse officiersopleiding. Dit betekende
dat een gedeelte van de opleiding zou worden besteed aan de
lessen zeevaartkunde en zeemanschap (waaronder verband varen,
in formatie ankeren etc.). Ook
het RAPP-personeel zou in den
vervolge enige kennis worden
bijgebracht over de zeevaartkunde, ten einde in staat te zijn
zeekaarten te kunnen bijwerken.

Marva's in opleiding tot plotter bij de NAVGIS (1953).
Bron: Beeldbank NIMH

Door deze maatregelen
kreeg het navigatieonderwijs ruimere plaats in de
koninklijke marine en won
langzamerhand de dienst
navigatiegevechtsinformatie veld. Aangezien het
woord "ARGIS" reeds de
nodige verwikkelingen had
gegeven onder meer doordat
bij adressering aan "Hoofd
Radar instructieschip Hr.Ms.
Soemba (1951-1956),
ex-kanonneerboot (1926-1951).
Bron: Beeldbank NIMH
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ARGIS" dikwijls moeilijkheden werden ondervonden met de uiteindelijke bestemming
artillerieschool navigatiegevechtsinformatieschool dan wel werd geleidelijk aan
het woord NAVGIS geïntroduceerd. Blijkbaar was deze afkorting behoefte aangezien
dit woord steeds veelvuldiger door diverse instanties werd overgenomen en tenslotte
''NAVGIS" ook werd gebruikt op officiële stukken van het ministerie en commandement
zeemacht.
Doordat in de loop van 1949 op Oostbatterij grotere lokalen met meer plottafels
dan die waar over men op Hr.Ms. Soemba beschikten gereed kwamen werd in de tweede
helft van 1949 een aanvang gemaakt met het geven van enkele lessen aan RAPP- opleidingen van Hr.Ms. Soemba. Op 19 maart 1949 werden de eerste drie officieren te
weten: LTZ Maas, LTZ W.A. van Nauta Zemke en LTZ J.P. Schol geplaatst WSWD-ARGIS
bestemd opleiding ND-officier. Bij de aanvang van deze opleidingen was overeen gekomen dat het navigatie en gevechtsinformatie gedeelte in Nederland zou worden gegeven, doch dat het vliegtuigdirectie gedeelte diende te geschieden in het Verenigd
Koninkrijk. Het personeel betrokken bij de opleidingen artillerie en gevechtsinformatie werd geplaatst wachtschip Willemsoord (WSWD)/ARGIS. Het Fort Oostbatterij
was namelijk alleen ingericht voor het geven van instructies en beschikte niet over
slaap en eet accommodatie. Het personeel van ARGIS werd zodoende ondergebracht op
het wachtschip en stond als zodanig commandant wachtschip Willemsoord.
In de jaren 1948-1949-1950
nam het aantal militairen
geplaatst in de rol van het
WSWD steeds meer toe, zodat
uitbreiding van accommodatie nodig werd. Het gevolg
hiervan dat Hr.Ms. Buffel
werd toegevoegd aan de commandant WSWD, die bepaalde
dat het personeel van ARGIS
ondergebracht zou worden
aan boord van de Buffel liggende aan de Zuidstraat ten
W. van het ankerparkbrug.
Wachtschip Hr.Ms. Hertog Hendrik (ex-pantserschip, 1904)
Toen de artillerieopleidinte Willemsoord, 1961
gen tenslotte op volle toeBron: Beeldbank NIMH
ren kwamen te draaien, bleek
dat de accommodatie van Hr.Ms. Buffel onvoldoende voor het personeel van ARGIS
met gevolg dat het personeel van de gevechtsinformatieopleidingen wederom werden
gehuisvest aan boord van Hr.Ms. Neptunes. Al spoedig bleek dat het onderbrengen van
personeel in opleiding, vooral op het gebied NAVGIS contra werkuren aan boord van
een wachtschip de nodige verwikkelingen gaf.
Bovendien was de accommodatie van de korporaals en manschappen onder het pantserdek eveneens geen ideale oplossing. Nogmaals werd gezocht naar andere huisvesting. Sinds enige tijd 1ag achter het havenkantoor Hr.Ms. Pelikaan, toegevoegd aan de
commandant WSWD. Bij een rondgang aan boord van dit schip viel het op dat enkele
ruimten werden gebruikt door de marine-magazijnsdienst, doch dat twee manschappenverblijven geheel leeg waren. Na overleg met de commandant WSWD werd toestemming
verkregen het personeel van NAVGIS onder te brengen aan boord van Hr.Ms. Pelikaan.
De afstand tussen NAVGIS en logementschip werd hierdoor wel groter, maar het
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personeel had meer slaapruimte en beter gelegenheid voor studie en recreatie. Het
onderbrengen van Navigatiegevechtsinformatiepersoneel leidde uiteindelijk tot het
instellen van een zelfstandig commandement doordat op 16 mei 1951 het hoofd van
de Navigatiegevechtsinformatieschool tevens werd belast met het bevel over Hr.Ms.
Pelikaan.
In het najaar van 1951 vond nog een grote verandering plaats. In de afgelopen jaren was gebleken dat het Fort Oostbatterij over onvoldoende ruimte beschikte, voor
zowel de artillerieopleidingen als de navigatiegevechts-opleidingen. Ook leende de
geografische positie van het fort zich minder goed voor daadwerkelijke schietoefeningen. Teneinde voor deze problemen een oplossing te vinden werd gezocht naar een
ander onderdak voor de artillerieopleidingen.
En het is zeer zeker voor een groot deel te danken geweest aan de voortvarendheid en het doorzettingsvermogen van het toenmalige hoofd-artillerieopleidingen
oostbatterij, dat tenslotte deze artillerieopleidingen eind 1951 (september-oktober)
werden overgebracht van het Fort Oostbatterij naar het fort Erfprins. Het westelijk
gedeelte van het Fort Oostbatterij dat door de artillerieopleidingen werd ontruimd,
kwam grotendeels tor beschikking van de gevechtsinformatie-opleidingen, zodat aan
het eind van 1951 de navigatiegevechtsinformatieschool was geplaatst in de rol van
Hr.Ms Pelikaan en de opleidingen plaats vonden in het Fort Oostbatterij.
Bron: Marinemuseum

Bron: Beeldbank NIMH
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D

e oorsprong van de gevechtsinformatie ligt in het
duister van de alleroudste
geschiedenis verborgen, want in
feite bestaat dit dienstvak al, zo
lang er oorlog wordt gevoerd.
Het spreekt immers vanzelf dat
vrijwel geen aanvoerder het zich
ooit heeft kunnen veroorloven,
op goed geluk af ten strijde te
trekken, wat trouwens van weinig beleid getuigd zou hebben.
Natuurlijk wilde zo’n aanvoerder weten, waar de vijand zich
bevond, hoe sterk hij was en wat
hij in z'n schild voerde. Zo is het
gebleven tot op. deze dag, al zijn
de middelen dan een beetje veranderd - net als het personeel.
Toen Mozes z'n verspieders het
Beloofde Land in stuurde, was
er (mogen we wel aannemen)
van brevetopleidingen nog geen
sprake. Die verspieders hadden
het trouwens aanzienlijk moeilijker dan een RAPP van tegenwoordig. Niet alleen moesten ze
met levensgevaar de informatie

op eigen doft gaan verzamelen,
maar bovendien moesten ze ook
nog de hele weg terug lopen om
die bij het commando in te leveren. Nu komt dat nog wel voor,
aan de wal dan, maar. ook daar
is het niet meer de enige manier.
De tijden veranderen, zeiden de
Romeinen al (in het Latijn dan)
en alles verandert mee, zij het
dan niet op alle gebieden even
snel. Zo heeft het eeuwen geduurd, voor er in de gevechtsinformatie wezenlijke veranderingen optraden.
Misschien moeten we daarbij
even duidelijk aangeven dat het
niet gaat om spionage; die zich
ook bezig houdt met het verzamelen van inlichtingen en
gegevens, maar om de zuivere
gevechtinformatie, d.w.z. de informatie die van directe invloed
is op de manoeuvres die tot een
gevecht (kunnen) leiden. Ingrijpende wijzigingen deden pas hun
intrede in de 20ste eeuw met de
ontwikkeling van radio en vlieg-

tuig. Weliswaar was men voor
rechtstreekse waarneming nog
altijd op het menselijk oog aangewezen, maar de radio maakte
de tijdrovende heen en weer varen van verkenningsvaartuigen
overbodig, om maar bij het maritieme bedrijf te blijven. Elke melding kon ter plaatse en zonder
tijdverlies doorgegeven worden.
Daarnaast was het vliegtuig een
middel om in korte tijd en groot
gebied af te zoeken. Perfectionering van de radio leidde echter al
spoedig: tot de uitvinding van de
radiopeiler, een apparaat dat in
hoge mate afbreuk deed .aan de
gebruiksmogelijkheden van het
verbindingsmiddel, waaruit het
was ontstaan. Onbeperkt gebruik
van de radio werd gevaarlijk.
Dat bleek al dadelijk in de eerste
wereldoorlog, toen bijvoorbeeld
een onderschept radiobericht in
combinatie met een radiopeiling
de inleiding vormde tot de slag
bij Jutland.
Hoe groot de gevaren en nadelen waren, ondervonden ook de
Duitse onderzeeboten in de tweede wereldoorlog. Hun positie- en
vijandsmeldingen gaven de geallieerden de gelegenheid de uitzendingen te peilen, hetgeen het
opsporen vergemakkelijkte en
convooien de kans gaf, gevaarlijke gebieden te vermijden.
In de radiopeiler beschikte men
voor het eerst over een detectiemiddel, waaraan geen visuele waarneming te pas kwam en
waarvan het bereik dat van het
menselijk oog (mét kijker) verre
overtrof. Vrijwel tegelijkertijd
kwam de toepassing van de geruispeiler die de onderzeeboot in
staat stelde, een doel te ontdekken
en te naderen zonder zich bloot
te geven. Dat was dus een tweede detectiemiddel dat „in den

blinde” kon werken. Zo ontwikkelden zich de middelen, maar
het verwerken .van de gegevens
bleef vooralsnog heel eenvoudig.
Vijandelijke strijdkrachten in de
naaste omgeving kon men alleen
ontdekken als ze te zien waren,
koersen en vaarten moesten worden geschat. De commandant op
de brug moest maar proberen de
situatie te overzien en niemand
dacht er aan, de waarnemingen
overzichtelijk samen te vatten en
weer te geven. Voor informatie,
die betrekking had op wat zich
achter de kim afspeelde, ging
dat niet op. Dat werd spoedig te
veel om uit elkaar te houden en
een vergissing kon kostbaar zijn.
Men kon er echter mee volstaan,
de gegevens op een gewone zeekaart bij te houden.
De tweede wereldoorlog gaf de
stoot tot een snelle ontwikkeling
van nieuwe mogelijkheden en
in het kielzog daarvan het ontstaan van een nieuw dienstvak:
de GIO, de gevechtsinformatieorganisatie. Door radar en sonar
(of asdic) namen de detectiemogelijkheden enorm toe. Velerlei
radioverbindingen konden een
stroom van informatie leveren.
Radiopeilers - en later ook radarpeilers - vormden zowel een
middel om vijandelijke strijdkrachten te ontdekken als om
gegevens voor eigen navigatie te
verkrijgen, speciaal voor vliegtuigen. Mét de gegevens die andere
bronnen kwamen (bijv. operatieorders en inlichtingenrapporten)
werd de toevloed zo overstelpend, dat niemand in staat was,
het geheel te blijven overzien.
Er waren hulpmiddelen om alles
overzichtelijk samen te vatten
en weer te geven. Dit leidde tot
de invoering van „plots” – lucht
plot, tactisch plot, generaal plot,
luchtzeeplot, opgesteld in de verschillende soorten GI-centrales.
Het zou veel te ver voeren, als
we in details treden, zoals de
inrichting van de plots, de automatische navigatietafel, andere

hulpmiddelen zoals wandborden
en verbindingsmiddelen voor
communicatie binnen boord en
met andere schepen. Ook op dit
gebied lagen de oplossingen niet
kant en klaar natuurlijk. Het is
een lange weg geweest van de
kaartentafel tot de automatische
plottafel met plottegels en van
het vel papier met een kompasroos tot het magnetisch lucht plot
met ultraviolette verlichting.
Er waren nog andere mogelijkheden. Uit de Battle of Britain was
gebleken, van hoeveel belang het
dirigeren van jachtvliegtuigen
was bij de verdediging tegen aanvallers. Niet alleen bespaarde
dit vlieguren en dus vliegtuigen,
omdat tijdrovende patrouilles
overbodig waren; maar ook was
het mogelijk, de jagers langs de
kortste weg in de gunstigste aanvalspositie te brengen. Toen de
vloot met radar werd uitgerust,
deed ook de vliegtuigdirectie aan
boord haar intrede. Het lag voor
de hand, dat men dit bedrijf inlijfde bij het dienstvak, waarin
men gewend was met radar en
radiotelefonie om te gaan, de
GIO.
Het spreekt vanzelf dat zo’n
gloednieuw dienstvak niet even
uit de grond gestampt kon worden. Evenmin kon men zonder
verdere plichtplegingen het be-

nodigde personeel tot specialisten bombarderen. Bovendien
was er een oorlog aan de gang en
dat bevorderde een geleidelijke
en gesmeerd lopende ontwikkeling natuurlijk ook niet. Vaak
moest men maar roeien met de
riemen, die men had en eigenlijk
pas tegen het einde van de oorlog
kon men gaan spreken van georganiseerde opleidingen. Er werd
dankbaar gebruik gemaakt van
de mogelijkheid tot het volgen
van Engelse cursussen. De eerste
Nederlandse directie-officier begon zijn opleiding in 1944. Spoedig volgden er meer en ook de
opleiding voor ,het brevet RAPP
werd ter hand genomen. De laatste was verdeeld over verschillende walinrichtingen. H.M.S.
„Valkyrie” op het eiland Man verzorgde de radarinstructie, zowel
voor RAPP als RAPV (ruim 700
man in 1945/1946!), bij H.M.S.
„Collingwood” in Fareham (bij
Portsmouth) werd de plotopleiding voor het brevet RAPP 2
gegeven, bij H.M.S. „Heron” in
Yeovilton die voor het. Brevet
RAPP 1. De „oude getrouwen” uit
het GI-vak zullen zich die tijd nog
wel herinneren!
Men kan echter niet te lang van
gastvrijheid gebruik maken - dan
wordt het misbruik. Bij stukjes
en beetjes keerde de Koninklij-

Navgis - zomer 1952

ke marine terug naar het gehavende vaderland. Ook voor de
GI-opleidingen moest een plaats
worden gevonden. Er werd een
aantrekkelijk plan ontworpen
voor een gecombineerde inrichting ten behoeve van artillerie
en GI. Helaas verhinderde de
treurige toestand van de staatsfinanciën de uitvoering daarvan.
Wel werd vastgehouden aan de
beoogde samenvoeging, maar
in het oude fort Oostbatterij, dat
de naam ARGIS kreeg (artilleriegevechtsinformatieschool).
In
de ietwat bekrompen ruimte,
die de oostelijke vleugel van het
fort bood, wachtte een zware
taak De voorbereidingen alleen
al vergden omstreeks twee jaar.
Gedurende die periode werden
de opleidingen • voortgezet aan
boord van Hr.Ms. „Soemba”, die
tot radarinstructieschip was verbouwd. Eerst in 1949 kon Oostbatterij, uitgebreid met de nieuwe gebouwen „Schooneveld” en
„Kijkduin”, in gebruik worden
genomen.
Op 22 maart van dat jaar werd
de school geopend met een opleiding voor drie ND-officieren.
Eind .augustus trad de eerste
groep leerlingen voor het brevet
RAPP 2 .aan. Dat betekende niet,
dat alles in kannen en kruiken
was. Jaren van opbouw volgden
nog. Niet alleen verrezen er twee
indrukwekkende stalen masten
om de nodige radar-antennes
te kunnen opstellen, maar ook
werd in die tijd het fort „bewoonbaar" gemaakt. Leslokalen
werden ingericht, hulpmiddelen
aangeschaft (voor zo ver ze niet
uit de USA kwamen!) en opgesteld, modellen gebouwd van
centrales aan·boord, met de bijbehorende „keukens” 1), waar
de modeloefeningen worden
„gekookt”, en geleid. In oktober
1951 kregen de artilleristen een
eigen onderkomen in fort „Erfprins” en de GI-opleidingen .wat
meer armslag, doordat de westelijke vleugel van Oostbatterij nu

ook kon worden betrokken. Opnieuw was er volop werk aan de
winkel, maar het resultaat was
dan ook de moeite waard: leslokalen voor theoretische lessen,
voor tactisch, generaal en luchtplotten, voor hoogteschatten (dat
nu een beetje uit de tijd is), voor
radar-instructie aan de toestellen, voor vliegtuig gegist bestek,
voor navigatie en kaart bijwerken, en een radarcentrale, later
omgezet in een meldingslokaal
met apparatuur, die kunstmatige "pips" op de schermen kan
toveren. Een afzonderlijk lokaal
was voorts bestemd voor onderwijs in de Engelse taal. Het begin
van de GI-opleidingen in Nederland viel immers vrijwel samen
met de oprichting van de NATO
en plotseling werd het Engels
als gemeenschappelijke taal een
van de voornaamste vakken. Het
uitwisselen van gegevens tussen schepen van. Verschillende
NATO-naties moest noodgedwongen in het Engels geschieden en
dus was het noodzakelijk dat elke
RAPP daarmee vertrouwd raakte. Practisch werd de verworven
kennis getoetst in ... de Hokjes
van Pleyzier, genoemd naar de
(toenmalige) korporaal-telegrafist die met microfoon, bandrecorder en eindeloos geduld van
de leerlingen bruikbare radiotelefonisten trachtte te maken.
Toen ook nog het derde gebouw
- „Gibraltar” - bovenop het fort
verscheen, naderde de NAVGIS
(de naamsverandering kwam
bijna ongemerkt tot stand) z'n
voltooiing.
De geschiedenis op de voet volgen is uiteraard onmogelijk. Wel
moet nog worden vermeld dat de
NAVGIS als „basis” voor talrijke
radarproefnemingen een belangrijke rol heeft gespeeld. De Nederlandse radars hebben er om
zo te zeggen de vuurdoop ondergaan. Een paar opmerkingen mogen nog wel worden gewijd. aan
de omzwervingen van het personeel; dat alles bij elkaar slechts

een jaar of vier de beschikking
heeft gehad over een eigen „tehuis” en verder altijd ergens
anders te gast is geweest. Het
begon met het wachtschip Willemsoord, tot in september 1950
Hr.Ms. „Pelikaan” voor de NAVGIS in dienst werd gesteld en de
GI-opleidingen volledig „in eigen
beheer” werden genomen. Dat
duurde tot september 1953. Toen
er bij de afbouw kruisers gebrek
aan accommodatie te komen
en Hr.Ms. „Pelikaan” verdween
naar Rotterdam, Velen hadden
het bange vermoeden dat het
een afscheid voorgoed ·zou zijn,
maar dat bleek een misvatting te
zijn. In januari 1954 keerde het
vertrouwde silhouet terug op de
basis. In de tussenliggende periode had de mijnendienstkazerne
onderdak verschaft aan bemanning en leerlingen van de NAVGIS. Op 1 maart 1955 was het Pelikaan-tijdvak definitief voorbij.
Het schip werd uit dienst gesteld
en opnieuw werd de NAVGIS uit
z'n huis gezet. De officieren en
onderofficieren werden ondergebracht aan boord van Hr.Ms.
„Neptunus”, de manschappen
namen hun intrek op een verdieping van de onderzeedienstkazerne. Daarmee waren de omzwervingen nog niet ten einde.
De laatste verhuizing dateert van
de instelling van Smaldeel 1, dat
nu de opleidingen grotendeels
voor z'n rekening neemt. Dat betekende vermindering van personeel en. dus minder behoefte
aan accommodatie, zowel voor
de artillerieschool als voor de
NAVGIS. Een logische oplossing
was derhalve, het personeel van
beide, scholen onder te brengen
op het fort „Erfprins”, hetgeen
geschiedde. Zo vonden na ruim
negen jaar de vroegere „huisgenoten” elkaar weer terug onder
één dak. Maar wie weet, wat er
nog in het vat zit.
Natuurlijk kan dit verhaal niet
volledig zijn. We kunnen nu eenmaal niet alles vermelden. Wel

zou het onvergefelijk zijn, als één
bepaalde categorie uit de vaste
bemanning werd vergeten: de
marva's plotters, die sedert 1951
de vaste kern voor de modeloefeningen hebben gevormd, zij het
natuurlijk niet zonder wisselingen in de bezetting. Dat ze daarbij voornamelijk in de „keukens”
werken, is puur toeval, want
schrobben en boenen wordt daar
alleen beoefend bij schoonschip
en de ingrediënten voor de kokerij zijn. vetpotloden en plottegels,
koersen en vaarten, plotsymbolen en codewoorden. De NAVGIS
is zonder marva's welhaast on-

Flitsen
uit
Hilversum
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UARANTAINE was reeds weer
een bijna verroest begrip,
toen ik op een Juni-dag in volle
bewolkte Maandagmorgenstemming moeizaam mijn tweewieler
voortduwde in de richting van het
M.O.K. Als gewoonlijk wierp ik een
sombere zijdelingse blik op de gemotoriseerde lieden, die blijmoedig op hun fiets-met-bijvoeding
voortpruttelden in de richting
Utrecht – de stad die ik bemin, als
ge me volgen kunt.
Kunt ge begrijpen, dat een lichte
aarzeling mij beving, toen het Marine Opleidingskamp voor mij opdoemde als een langdradige symfonie van prikkeldraad?
Maar welk een verrassing, toen de
alledaagse bootsman mij, terugkerende permissieganger, met een
er-is-er-een-jarig-glans in de ogen
feestelijk binnenwenkte.
Was ik misschien de 100.00ste terugkerende
permissieganger?
Maar onmiddellijk steeg een zondige twijfel in mij op, toen er ie-

denkbaar. Ze vormen een stabiel
element in een snel vlottende bevolking, een factor die de resultaten van onderwijs en oefeningen
zeker ten goede komt.
In de tien jaar van z'n bestaan
heeft de NAVGIS zich een onvervangbare plaats. verworven in
de Koninklijke marine. Gevechtsinformátie en vliegtuigdirectie
zijn bekende - en erkende - begrippen geworden. Dat komt niet
alleen door de 830 RAPP 2's, 348
RAPP 1's, 71 korporaals, 16 sergeants, 3 sergeant-majoor, 14 NPofficieren en 27 ND-officieren,
die de school heeft af ·geleverd

Zes dagen licht
Privé opnamen uit het quarantaine
leven van het M.O.K., opgenomen
onder speciale belichting.
mand op mij toekwam met een gezicht vol duisterheden, als Orson
Welles in zijn gemeenste rollen.
En toen viel er een woord van zijn
lippen, gelijk een kostbare Chinese
vaas van een louis-seize commode.
Toen ik weer bijkwam, bevond ik
mij in het Marine Opleidingskamp
te Hilversum, en het was een schone Maandagochtend in Juni.
Een lichtzinnige melodie, die mij
zes dagen lang niet meer met rust
zou laten, neuriede in mij:
Quáááá ...... rantaine
Quárantaine ......
Quarantaine.
trálalalá ......
Maar er klonk
iets noodlottigs
in, dat me aan
herrie-lijm deed
denken.

U

ITGELATEN
was de stemming op het eerste baksgewijs-

en waarop de GIO aan boord
steunt. Ook de cursussen voor
commandanten en wachtsofficieren, de gecombineerde onderzeebootbestrijdingscursussen, de
oefeningen voor scheepsteams
en de talloze demonstraties hebben daartoe bijgedragen.
„Perpetuo vigilans” vermeldt de
wapenspreuk van de NAVGIS,
„altijd waakzaam”. Als men zich
aan devies houdt, zal het de NAVGIS wélgaan.
1)
Centrale waar de oefeningen worden geregisseerd.
Bron: Alle Hens - April 1959
(archief Marinemuseum)

in-quarantaine nu niet direct:
laten we zeggen, er heerste een
gematigde somberheid. Desniettegenstaande begaven wij ons naar
de sportzolder om onmiddellijk
één sportveld te reserveren - want
sport is een van de gevolgen van
nekkramp.
Geestdriftig snelden wij de trap op.
Echter, wij stootten geducht ons
hoofd. Niet op de trap, hoewel
deze daar alle aanleiding toe geeft,
maar bij een zekere sergeant die
met sportvelden, voetbalschoenen,
bokshandschoenen en dergelijke
zaken omgaat.
Achteloos veegde hij onze geestdrift weg. “Alle velden zijn al bezet”, zei hij wreed, terwijl hij op
een papier voor zich keek, met
organisatorische! Rimpels in zijn

voorhoofd.
We begrepen het: de voetbalcompetitie voor de divisie-elftallen was
al weer in verregaande staat van
wording.
Treurig stommelden wij de trap af,
want wij zijn maar povere amateurs. Wij mogen .... oei. .... . roepen bij linke trappen (die altijd wát
raken) van gevreesde voetballers,
waar wij liever voor uit de weg
gaan. En dus keken we slechts toe,
terwijl wij troostrijk bedachten,
dat de beste voetballers gewoonlijk langs de lijn zitten . .... .

Zo’n radio-fan was ongetwijfeld
de man uit de opleiding die in een
opstel over “quarantaine” de toestand die in ons kamp heerste als
quar-antenne aanduidde
Nou ja, muziek zat er wel in.
En het klinkt in ieder geval heel
wat opgewekter dan de sonore zin,
die voortkwam uit de gekwelde
ziel van een andere opstel-schrijver die, als ware het een dramatische roman, zijn opstel met de volgende forse zin begint: “Er is weer
quarantaine uitgebroken”.
Doet de intens-geladen zin niet
denken aan het proza van Zola,
ANTREKKELIJK rode kersen Tolstoi en Betje Deken? – om alleen
en onschuldige blanke pillen de héél groten te noemen.
waren de uitersten van een veelzijdig menu, dat elke dag weer via
UTO’S die het kamp in- en uitde koks en zeuntjes, draverig gelijk
rijden of sputteren, zijn een
obers in het drukke seizoen, onze bemoedigend teken voor hen die
magen bereikte.
slecht tegen prikkeldraad kunnen.
Als kinderen bij een Sinterklaas- Ook deze troost ontbrak ons. Een
feest werden we langs de rijk ge- lichte hoop beving mij, wanneer
vulde tafels geleid, waar onze gre- een mij goed bekende oude, maar
tige handen gevuld werden met zeer taaie Ford zich hoesterig in
gevalletjes die het midden hielden beweging zette in de richting van
tussen vitamientjes en pepermunt. de poort, alwaar hij tot rust kwam,
Aan het eind van de tafels stonden in plaats van zich te krommen en
spiedende personen de slikbewe- zich lichtvoetig over het hek te
gingen indiscreet te controleren. werpen, volgens de wensen van
Wanneer ik tot hier genaderd was, mijn fantasie. Maar ja, als men oud
greep steeds weer een droeve wan- wordt, willen de botten niet meer
hoop mij aan. Want ik ben in staat zo .... Begrijpt U?
om een grote brok in mijn keel weg
te slikken als de matrozenkapel geU we voor de tweede maal
dragen de “appeltjes van oranje”
in korte tijd tot quarantaine
aan mij opdringt, maar tegenover veroordeeld waren, begin ik mij
zes pillen sta ik machteloos.
martelaar te voelen. En waarom
Zodat ik met volle mond en afkerig niet dit martelaarschap te eren, als
gezicht genoodzaakt was de kalk- men met vierdaagsen. hondentenachtige massa tussen brood en kof- toonstellingen en biljarten schone
fie stiekem weg te slikken.
eretekenen kan veroveren?
Maar zie, als stille beloning voor Wat had U gedacht van een verzildeze stugge arbeid waren de ker- verd stukje prikkeldraad? En een
sen, lokkend rood.
verguld exemplaar voor de menNiettemin, wanneer ik de pitten sen die minstens 10 quarantaines
discreet uitspoog, gevoelde ik mij doorleefd hebvaag schuldig. Want ja, je went er ben.
aan alles te slikken ....
ROMPETADIO’S uit elkaar halen is een
STOTEN,
geliefkoosde hobby van velen. pistongeluiden
Er zijn ook mensen die ze weer en het op de
in elkaar prutsen, maar deze zijn proef
stellen
zeldzamer.
van trommel-
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vliezen (dit in dubbele zin, als U
me volgen kunt) waren enkele bestanddelen van de pittige muzikale
mixture die de matrozenkapel ten
gehore bracht.
Men hoefde geen moeite te doen
de moed er in te houden. want
deze werd er van tijd tot tijd vers
en vakkundig ingeblazen. WIJ deden aan sport .... ZIJ bliezen .....
WIJ gingen naar de film .... ZIJ bliezen ..... Voelt U de diep tragiek?
Het was soms zuur, maar de wraak
was zoet.
Er wordt zelfs gemompeld, dat
sommige personen sinds het ongewoon muzikale reveille op de verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard
geen krachtige geluiden meer kunnen verdragen.

A

CHTER het prikkeldraad stonden de bezoekers van verschillende soort. Allereerst de gezellige dagjesmensen die, een zak met
pinda's bij zich, door de omheining
gluren.
Ze maken luid en onbescheiden opmerkingen en zijn volle belangstelling voor hindernisbaners-in-vrijetijd, terwijl ze luidkeels hun kroost
tot opmerkzaamheid roepen.
“Gut, kaik die es. Sodalijk falt ie
naor beneje”.
Deze opmerking gold een eenzaam
matroos, die z'n spieren wat soepel
aan het houden was.
Dan heb je ook de echte kenners,
die je zorgvuldig bestuderen en
hardnekkig proberen je uitmonstering te ontcijferen. Hebt U Artis
wel eens eerder van deze kant van
de omheining bekeken?

I

EDERE ramptoestand gaat vergezeld van geruchten die het geheel wat smeuiger maken.
En geruchten zijn vruchtbaar als

spinazie. Dinsdag waren er al drie
gevallen en Woensdag raadde men
elkaar aan, het huiselijk medeleven te activeren door pakjes uit te
lokken met minimaal voor 2 maanden scheerzeep en schone sokken.
Een andere eigenschap van geruchten is, dat ze vrijelings over
prikkeldraad en onderofficierenvan-de-wacht heenhuppelen, gelijk wij allen zouden wensen te
doen.
De medelijdende belangstelling
van een kennis van mij zakt ineen als een slappe pudding, toen
hij vernam dat ik geen nekkramp
had en slechts als sympathiserend
lid bij deze quarantaine-beweging
was betrokken.

N

A rampen als de plagen van
Egypte, de oorlogen van Napoleon en het overrijden van een
kip (met noodlottig gevolg) te Ukkelum, heeft de mens geleerd zich
in zijn lot te schikken en troost te
zoeken in simpele dingen.

“licht” tot zes lichte dagen.
De Maandag erna zou alles weer
gewoon zijn.
Ook de overplaatsing zou weer
doorgaan en daarom hebben onbekende daders een vertrekkend
marinier enkele klinkers behoedzaam in zijn plunjezak geborgen.
Voor elke quarantainedag één
........ Voelt U de zware symboliek?
Ja, de storm was weer voorbij, om
een geliefkoosd beeld van onze
Commandant te gebruiken.
Maar sinds deze quarantaine voel
En zo waren het glorievolle dagen ik mij een tikje onrustig worden
voor de cantine waar elk somber als De Bilt storm voorspelt .......
gerucht met bier, of, zo ge geheel- M. v. B.
onthouder zijt, met melk werd
weggespoeld.
Er waren ook mensen die het met
bier en melk deden. want tenslotte
is het bier weer best en melk kost
nog niet de hélft. En dat zijn allebei
doorslaande argumenten.

E

N zo, dank zij aller medewerking, werden deze zes dagen

Bron: Alle Hens - September 1950
(archief Marinemuseum)

Gevechts-informatie
eindeloos Ja :zien knikken. Aan een kleinere mast
Mijn jonge vriend was stil en peinzend. Opeens
meer naar rechts herkennen we de antennes, zoals
vroeg hij: „Maar hoe leiden ze die RAPP's nu op. Dat
ook de DOORMAN ze nog heeft: de apparatuur der
gebeurt toch zeker niet aan boord van de DOORhuidige schepen.
MAN? Dan moeten ze het al kennen”.
Dat was goed opgemerkt. Natuurlijk moeten ze het
Daaronder twee gebouwen met leslokalen, voor
elk dier „oude" radars één. Een derde gebouw
dan al kennen. Ik hielp hem op weg: In Nieuwediep
komt ernaast voor de „nieuwe” radars van Nederhad hij als marineman toch wel eens. rondgekeken.
landse makelij. Ook komt daarin het model van de
Was hem nooit die hoge toren vlak achter de dijk opgevallen, met zijn radarantennes en het fort daaronder.
„0, de NAVGIS”. - Hij had de naam vaak gehoord,
maar er nooit bij stil gestaan wat het betekende. Het
heeft met radar te doen, dat was duidelijk, maar wat
ze in dat fort uitvoerden, daar had hij geen idee van.
„Laten we er dan eens gaan kijken”, stelde ik voor en
daar was hij direct voor te porren.
Die mast is inderdaad wel heel opvallend. De geweldige antennes der nieuwe luchtwaarschuwingsradars voor de nieuwe kruisers en jagers, waarbij die
der zeewaarschuwing klein lijkt. De hoogtemeetradar heelt een plaatsje apart gevonden op de begane
grond, dat wil zeggen boven op het fort en vaak kan
men zijn vertikaal uitgerekte antennespiegel een Aan het panoramascherm ..... voortdurend waakzaam!

gevechtscentrale der kruisers, waarin de Gevechtsinformatie ploegen geoefend kunnen worden op
dezelfde posten, waarop ze straks aan boord zullen
moeten samenwerken. Op dezelfde wijze worden in
de bestaande gebouwen RAPP's geoefend alsof zij
dienden op een Jager of de DOORMAN.
Maar laat ons binnengaan, om te zien wat er nog
meer gedaan wordt.
Allereerst dient de RAPP de radartoestellen te kennen en na enige algemene theorie moet hij de praktijk in. Het toestel moel worden bijgezet en afgeregeld, wat eenvoudiger klinkt dan het blijkt te zijn
- wanneer je het tenminste goed wilt doen Want dat
is het zo vaak bij radar: ze doen het wel. maar het
gaat er juist om het aller uiterste eruit te halen. Dat
kan betekenen dat wij de vijand vijf minuten eerder oppikken, dan hij ons. En die korte tijd kan grote
gevolgen meebrengen - denk maar aan de spreekwoordelijke eerste klap.
Dit zuiver afregelen geldt ook voor de panoramaschermen, van welke de peiler zijn meldingen doet.
In het lokaal staan er een aantal op een rij, zodat een
klasse tegelijk kan oefenen en allen een goede beurt
kunnen krijgen.
Het klinkt misschien merkwaardig. maar de RAPP’s
krijgen ook lessen in telefoneren. Het lijkt, zo
eenvoudig, maar ga eens na hoe gemakkelijk
fouten insluipen bij het overkomen van een
bericht, wanneer niet zou worden gespeld met
het standaard alphabeth, of geen vaste procedure gevolgd. En het tijdverlies door elkaar
niet goed begrijpen! Alle onnodige woorden
moeten vermeden en routine-vragen met een
enkel kort woord gedaan: geen “hallo”-geroep
of „wat zeg je, ik heb het niet helemaal begre-

pen, dat laatste”. Daar weet de RAPP alles van! Trouwens het zal duidelijk worden, waarom dit allemaal
nodig is, als je bedenkt, dat. het hier niet alleen gaat
om een gewoon telefoongesprek, maar ook het gebruik van omroepinstallatie voor scheepsdienst en
gevechtsinformatie. Juist het laatste moet strikt zijn
in vorm, want tijdsverlies weegt zwaar om van elkaar slecht begrijpen maar te zwijgen.
Bij deze telefonie-lessen zitten de jongens elk in een
hokje met telefoon en microfoon, de man een schip
voorstellend. Op aanwijzing van de instructeur geven zij elkaar berichten door. Net echt!
Dan zijn er de plotlessen. In een lokaal zijn een aantal luchtplots opgesteld, zodat weer een klasse tegelijk „bediend” kan worden. De radarmeldingen, die
zij moeten plotten, komen niet van een echte radar
maar de peiler zit in het lokaal in een apart hokje en
leest zijn meldingen van een papier, dat hij tevoren
aan de hand van een aantal vliegtuigtreks, op het
plot uitgezet, heeft opgemaakt. De instructeur let op
hel uitvoering: hij ziet toe dat de leerling plotten met
de juiste kleuren en symbolen, de goede afkortingen
noteren en zich niet vergissen bij het afzetten van
peiling en afstand.
Hetzelfde geldt voor zeeplotten. In een lokaal

Zeekeuken, bemand met marva's.

Luchtkeuken, met de treks die de vliegtuigen verondersteld worden te zullen
volgen.

kan een gehele klasse tegelijk achter de plottafels staan en zich oefenen in steeds moeilijker - dat
zijn verwarder - situaties. Als het
snel gaat en je kunt het eigenlijk
niet meer bijhouden, raken sommigen wel eens wat over hun toeren, maar alles went en ook dit
soort spanningen kunnen beter het
hoofd geboden worden naarmate
de ervaring stijgt en je je kop erbij
houd!

Hiermee is het lesprogramma nog niet volledig opgenoemd. Er wordt les gegeven in het bijhouden van
het gegist bestek van een vliegtuig, een taak welke
bij het dirigeren te pas komt. Hoogteschatten wordt
onderwezen, een van de vormen waarop men de
hoogte van een naderend vliegtuig te weten komt.
Dan is er nog de instructie in Engels, zo hoognodig
voor het samenwerken in internationaal verband.
Je hoort dan ook vrij veel Angelsaksische termen
gebruiken wanneer je de Gevechtsinformatie in de
lucht hoort: alle radioprocedure tussen schepen
onderling geschiedt in die taal en waarom dan een
tweede procedure daarnaast geleerd in het Hollands
voor gebruik in ons eigen smaldeel? En om dezelfde
reden worden ook binnenboord nog veel Engelse
termen gebruikt voor zaken, die men zowel over de
radio als over de spreekbuis behandelt. Het wordt
wel eens een eigenaardig mengelmoesje, maar dat
went gauw; het vergt in elk geval minder kostbare
opleidingstijd en geeft geen kans op gebruik van het
verkeerde woord.
„En het oefenen in die modellen, waar U zoeven van
sprak?”
O, ja - dat was ik bijna vergeten en het vormt nog wel
het sluitstuk van de opleiding! Door een trap in het
binnenste van het fort begaven wij ons naar boven.
In gebouw „Kijkduin” genoemd - naar de beroemde
zeeslag in 1673 Bezagen we het jagermodel en waanden ons aan
boord van een echt schip. In vlakke zee wel te verstaan, want dat is het enige onechte bij dit soort oefeningen: alles ligt muurvast, geen potloden rollen
op de vloer en iedereen voelt zich kiplekker.
Het model ss dat van de commandocentrale van

de nieuwe jagers en hiermee
is NAVGIS zelfs op het ogenblik
de werkelijkheid vooruit. Op de
schepen immers is de installatie
nog niet volledig aangebracht.
De ruimte ernaast, vormt het
model van de vliegtuigdirectiecentrale van Hr. Ms. KAREL
DOORMAN en iedereen die het
schip kent zal de frappante gelijkenis ermee moeten toegeven.
Nu ja, als je heel goed kijkt, zie
je dat een aantal schakelkasten
voor telefoons van hout zijn nagemaakt, maar overigens is er
geen verschil te merken.
Toch is er nog een belangrijk
verschil met de werkelijkheid;
de modellen varen niet echt
en de doelen die de radars oppikken bestaan al evenmin. Dit
wordt allemaal nagebootst in de
keukens, waar kunstmatig de verschillende situaties gebrouwen worden, waarop de GI-ploegen in de
modellen hun oefeningen spelen. Naar die keukens
gaan wij nu even kijken.
Ze zitten in het fort en zijn (als ik dit woord mag gebruiken) bemand met Marva's, speciaal voor deze
taak opgeleid. Op een gewoon luchtplot worden de
treks uitgezet, die de vliegtuigen verondersteld worden te zullen volgen. De posities worden van minuut tot minuut afgelezen door andere Marva's en
(als peiling en afstand) doorgegeven aan de plotters
achter het luchtplot in het model. De Marva's spelen dus voor peilers en melden waarnemingen alsof
zij werkelijk achter een radarscherm zaten. Een andere Marva werkt op gegist bestek de treks uit van
het doel en het daarheen te dirigeren jachtvliegtuig,
het laatste volgens de koersen en snelheden opgegeven door de Interceptie-officier. Een tweede marva,
naast haar, leest het resultaat af en speelt voor radarpeiler. Wat zij doorgeeft verschijnt op het scherm
van de Interceptie-officier, boven in het model.
Een marva officier heeft bij dit alles de leiding. Zij
kan de doelen van koers laten veranderen, vuur laten openen, torpedo’s op het arme doel laten afvuren,
kortom: zij speelt voor de vijand. Doch zij antwoordt
tevens, als de ploeg in het model iets meldt aan de
commandant en zij is ook al Hoofd Vliegdienst, die
nieuwe vliegtuigen laat
Voor de zeesituatie is een aparte keuken ingericht
De treks van zeedoelen worden op een plottafel uitgezet, voorzien van tijdsaanduidingen. Elke minuut
meldt de eigen „radar” - dat is een der marva's - het
beeld naar het model en af en toe komt het vlaggeschip – een andere marva - met een sitrap. Ook hier

heeft de marva officier de leiding en speelt vijand,
officier van de wacht en vuurleider tegelijk . Zij
houdt aantekening van gemaakte fouten en na afloop van de oefening krijgt meestal iedereen wel iets
te horen ....
Maar daarvoor zit je op school!
Behalve RAPP's leidt NAVGIS ook onderofficieren
op, die uit deze brevetgasten voorkomen en overgaan naar een eigen dienstvak; Navigatie Gevechtsinformatie dienst. En Navigatie-directie officieren
natuurlijk. Zij hebben het meest van allen met „navigatie” te maken, doch ook de onderofficieren en
matrozen staan niet buiten deze kunst: zij beheren
immers het detail en onderhouden sextanten en andere zee-instrumenten; de zeekaarten worden door
hen bijgewerkt onder toezicht van de verantwoordelijke navigatie-officier. .
Het embleem van NAVGIS drukt dit alles uit: een
stuurwiel voor „navigatie”, daarbinnen een vliegende adelaar voor „directie van vliegtuigen”, het

geheel op een spinneweb, zoals dat voorkomt op panoramascherm en plot, voor „gevechtsinformatie”.
En het devies?
„Perpetua vigilans, in proelio vehementer”; dat is
„Voortdurend waakzaam, verwoed in den strijd”.
Het zonder aflaten oplettend zijn typeert uitstekend
de karakteristiek van navigatie en gevechtsinformatie: uitkijken bij het varen, letten op ondiepten,
steeds bedacht op nieuwe doelen, die op het radarscherm mochten verschijnen. En kan de strijd tussen vliegtuigen anders zijn dan kort en heftig? Na
op NAVGIS hun opleiding te hebben doorlopen volgt
nog een drie weken practische tijd op Hr. Ms. G.I.
instructieschip SOEMBA. Daar wordt de jongelui,
alvorens naar de vloot te gaan, nog eens een goede
beurt practijk gegeven. De beoordeling, die zij daar
ontvangen telt mee in het eindcijfer bij het slagen
voor de opleiding.
Bron: Alle Hens - juli 1954
(archief Marinemuseum)

TAAL-LES
'k Was op school geen domme jongen,
want ik had op school een acht;
Maar dat ik me ooit zo dom zou voelen
had ik werk'lijk nooit gedacht.
Als je d'eerste dag in dienst komt
hoor je daar een vreemde taal.
Ja. 't lijkt wel wat op Hollands,
maar wat betekent het allemaal?
Je staat verbaasd wat mee te luisteren
naar wat er zo al wordt gezegd
en men vertelt, „dat je oren „klap'ren”
maar „daarom ben je nog niet slecht”.
Als je eerst een poosje „meeperst”
en je „Kroepoeks'' open zet,
ga je 't zelfde taaltje kletsen,
zonder je er nog op let.
Als je „ik ga plat'' hoort zeggen,
dan gaat die persoon naar bed.
Ook wordt er hier niet geschilderd,
maar altijd heel ,,model getjet''.
Je hoort dan over „de Ouwe” spreken,
Dat's natuurlijk de Commandant.

De „Equipage'' zijn de mind'ren,
waarmee een scheepje is bemand.
Daarover spreek je met de schipper,
in de wandeling heet hij „Kaan”
en een drankje, of een zalfje
haal je bij de ,,Pa'' vandaan.
Laat vooral geen ,,barang'' slingeren.
't Zij een ,,witje”, broek of pet,
want als de ,,provoost” je ,,schaakt”
wordt het denk'lijk ,,vrijgezet”.
,,Overal” betekent opstaan.
Bij „Baksgewijs” dan treed je aan
en „alle Hens'' spreekt voor zich zelf,
daar hoef ik niet op in te gaan.
En zo kan 'k nog wel even doorgaan,
maar 'k schei er uit hoe erg 't me spijt,
want 't is al een poosje „vast werken”
en ik werk slechts in de Baas zijn tijd.
Telegrafist III G VAN ATTEN,
a/b. Hr.Ms. ,,Boeroe”
Bron: Alle Hens
December 1950
(archief Marinemuseum)

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).

De Ruyter misschien deel van Inka Park
Door veel oud-marinemannen wordt met nostalgie
teruggekeken op de kruiser
Hr.Mr. De Ruyter die in de
jaren zeventig aan Peru verkocht werd. Peru besloot na
de uitdienststelling van de
kruiser in 2017 dat het een
museumschip zou worden.
Toen bleef het lang stil, maar
nu is er sprake van dat het
schip onderdeel wordt van
Inka Park.
Arie Booy
DEN HELDER  Inka Park moet
in Peru een groot pretpark plus
een duurzame stad worden. Het is
een initiatief van onder meer Nederlandse bedrijven en er zijn ook
kennisinstituten als Wageningen
Universiteit & Research aan verbonden. In een maritiem deel van
Inka Park zou de voormalige De
Ruyter passen.
De in de jaren vijftig gebouwde
kruiser had een zeer fraaie lijn en
dekopbouw. Voor de oorlog waren
de eerste plannen voor deze klasse
schepen gemaakt. Door de marinestaf werden na de bevrijding
nieuwe eisen opgesteld.

De oude De Ruyter vaart langs de Lange Jaap bij Den Helder.
ARCHIEFFOTO

’Inka’ in Peru als
pretpark en een
duurzame stad

Het nieuwe ontwerp hield rekening
met lessen die tijdens de oorlog
waren geleerd. Ook het zusterschip
De Zeven Provinciën had tot in
de jaren zeventig Den Helder als
thuishaven en ging daarna naar de
Peruaanse zeemacht. Dat schip is
echter in 2005 gesloopt.
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Tot 2017
De tot Almirante Grau gedoopte
De Ruyter bleef tot 2017 in de
vaart. Sinds de uitdienststelling
ligt de kruiser langs de kant in een
van de marinehavens van het ZuidAmerikaanse land. Daar namen
vertegenwoordigers van Inka Park
onlangs een kijkje.
Op de LinkedIn-pagina van Eddie
Vervoort staan foto’s van het werkbezoek. Vervoort en collega’s poseren op de kade naast de voormalige
De Ruyter, maar er wordt ook een
kijkje binnen genomen.
Te zien zijn de karakteristieke

groene instrumentenpanelen met
grote meters en de brug met kaartentafels. Vervoort legt uit wat het
mogelijke gevolg is van het bezoek
aan het klassieke oorlogsschip:
’Met Inka Park proberen we wat
van de Nederlandse geschiedenis
te redden.’ In het verleden zijn er
meer van deze pogingen in het
werk gesteld meldt Marinesche-

pen.nl in een artikel over de gracieuze bouw van de kruiser: ’Dat
inspireerde menigeen om dit grote
en kenmerkende schip van de marine in de jaren ’50 tot ’70 terug te
halen naar Nederland. Immers, het
is het laatste kapitale Nederlandse
marineschip (op schepen in actieve
Nederlandse dienst na) dat nog
bestaat.’

De Almirante Grau aan de kade In Peru

MK Erfprins RAPV opleiding 1973

Aangezien de staat van het begin
jaren vijftig gebouwde schip niet
zo best meer schijnt te zijn, kan
het vaartuig wellicht beter aan de
andere kant van de wereld blijven.
Onderdeel worden van een mede
door Nederlanders gesticht park
over de Inka’s en hun eeuwenoude
cultuur is dan geen slechte optie.

FOTO INKA PARK

Inzender: Onno Krabshuis
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Cerificaat RAPP 2 opleiding NAVGIS 1972
Inzender: Tom Noordeman

MOKH Hilversum 1965

Inzender: Richard Bakelaar
Relatieve beweging cursus OOFF opleiding '74
Inzender: Co Wiskerke

Betonnen Noord Brabant in Hilversum 1958
Inzender: Richard Bakelaar
MK Erprins RAPV opleiding '73

EMV 'Volharding' september 1973

Inzender: Onno Krabshuis

Inzender: Onno Krabshuis
Station Hollandsche Rading 1965
Inzender Richard Bakelaar
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Takenboek taak 2:
kompas in graden

Takenboek taak 14:
afgeven/ontvangen lichte lasten

Inzender: Onno Krabshuis

1954 Redifoon navigatie- helikopterdirectie
trainer
Inzender: Richard Bakelaar

MKERF 1973 RAPV opleiding

Takenboek taak 22:
Dienst op een motorsloep of -schouw
als haak voor/achter en als beurtgast

Aan de bakstafel EMV november 1954 in Amsterdam
Inzender: Marije van Urk

Inzender: Onno Krabshuis
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Time-bearing plot cursus OOFF opleiding '74
Inzender: Co Wiskerke

(Klik op de afbeelding en u ziet de video op Youtube)

Les relatieve bewegingen - Bob Glover verzorgt les relatieve bewegingen/aanvaringsplotten.

Les aanvaringsplot - Trainingsfilm van de
US Navy uit 1958 waarin wordt uitgelegd wat
relatieve bewegingen inhoudt in combinatie
met het maneuvreerbord. Dit om de eigen
koers te bepalen.

Vuurleiding en afstandbepalen - het basis
principe en de onderliggende 'uitdagingen'
van scheepsgeschut in het slagschip tijdperk.

Hr.Ms. Rotterdam - Fotoreeks van de onderzeebootjager Hr.Ms. Rotterdam D818.

Mare Liberum - Het is de taak van de Koninlijke Marine, de zeewegen open te houden en
te beschermen en daarmee voor onze Koopvaardij de vrije doorvaart te verzekeren.
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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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