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Van de voorzitter 

Hallo sobats, 

We hebben er weer bijna een jaar opzitten. Het tweede jaar dat zwaar is beïnvloed door het 

virus, al onze mooie vaarplannen vielen letterlijk en figuurlijk in het water. 

Ook de werkzaamheden aan boord moesten wederom worden aangepast aan corona,  

dit heeft helaas veel consequenties voor onze onderlinge contacten, sfeer en samenhorigheid al 

heeft de telefoon en het internet er voor gezorgd dat er een toch soort van contact en 

onderlinge controle bleef. In het voorjaar hebben we nog een bezoek gebracht aan de 

scheepswerf van Damen in Hardingsveld Giessendam en aan Hr. Ms. Mahu in Amsterdam om 

onze vriendschapsband in deze moeilijke tijden weer eens aan te halen.  

Ook de twee geslaagde dagtochten voor het werven van donateurs brachten weer een beetje 

leven en plezier in de brouwerij. 

Gelukkig zijn wij op een enkele besmetting na gevrijwaard gebleven van het virus. 

Ondanks alle beperkingen zijn er toch enorm veel werkzaamheden aan boord verricht zoals;  

de brug, de kombuis, die steeds meer in oude glorie wordt hersteld, de machinekamer waar 

een van onze generatoren en diverse pompen volledig zijn gereviseerd en er weer als nieuw bij 

staan. De bakboord ventilator is ook gereviseerd en kan weer gemonteerd worden.  

Zo zijn er vele werkzaamheden die de afgelopen periode zijn uitgevoerd. 

We zijn er als bestuur trots op dat wij zoveel vrijwilligers hebben met het hart op juiste plaats 

voor onze oude dame, die zich allemaal naar hun mogelijkheden en capaciteiten en hebben 

inzet. Om zeker niet te vergeten zijn wij heel erg blij met de diverse bedrijven die ons door dik 

en dun steunen met materialen en door het verrichten van werkzaamheden. 

Het vaarprogramma voor 2022 begint vorm te krijgen, alle aanvragen naar de organisaties zijn 

de deur uit, en de bemanning wordt altijd tijdig op de hoogte gehouden van de vaarplannen. 

Prettige kerstdagen en een voorspoedig 2022 gewenst,  

Gerrit van Elst, voorzitter. 
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Kabelgast is René Lub, vaste havenroerganger en rondleidingen. 

Oeps, of ik even mijn leven wil beschrijven. 

Geboren in Almelo en op 6-jarige leeftijd met mijn ouders naar Suriname vertrokken. 

Op 16-jarige leeftijd weer naar Nederland vertrokken voor verdere opleiding.  

Daarna mijn militaire dienst periode. Opgekomen bij de 

Verbindingsdienst voor mijn nummer, terwijl mijn aanvraag 

al liep voor Kort Verband Vrijwilliger bij de luchtmacht, werd 

ik eerst sergeant bij de Verbindingsdienst. Zoals dat gaat 

vervolgens overgestapt naar de Luchtmacht en weer opnieuw 

alle mars commando’s moeten leren (want dat deden ze daar 

toch anders), vervolgens de opleiding in voor technicus bij de 

grond-mechanische dienst (alles wat te maken heeft met de 

apparatuur om vliegtuigen in de lucht te houden)  

in Kamp van Zeist. Daarna overgeplaatst naar vliegbasis 

Leeuwarden. Een fijne en interessante tijd gehad met diverse 

oefeningen in Duitsland. In eind 1970 de dienst uitgegaan het avontuur tegemoet en toen ook getrouwd. 

 

Daarna 2 jaar op een suikeronderneming in Tanzania gewerkt, vervolgens 2 jaar op een houtwinning 

bosexploitatie in Suriname als hoofd technische dienst van die locatie gewerkt om daarna voor 2 jaar 

naar een oliepalm-onderneming ook in Suriname te gaan.  

Inmiddels begonnen onze zoons, waarvan er 1 in Tanzania geboren is en 1 in Suriname, groter te worden 

en werd het tijd wat meer rust en een betere leeromgeving te krijgen.  

Daarna bij General Motors Nederland in dienst gekomen als Service Manager Nederland bij de afdeling 

Detroit Diesel Allison dieselmotoren en transmissies voor zware voertuigen. In de loop der tijd 

opgeklommen tot Distributor Sales Manager Europa 

Midden Oosten en Afrika. Een uitdagende baan met veel 

reizen.  

Toen ik dan ook op 58-jarige leeftijd een aanbod kreeg om 

vervroegd uit te treden heb ik die kans niet laten lopen  

en ben toen per 1 Jan 2003 met pensioen gegaan. 

 

Nu weten degenen die me een beetje kennen dat ik geen 

stilzitter ben en ik was al bezig geweest wat te doen te 

zoeken, waarbij de omgang met collega's en 

saamhorigheid belangrijke onderdelen waren.  

Dat kende ik nog sterk ook vanuit mijn diensttijd. Toen ik 

dan ook op de Bernisse stuitte was de keuze snel gemaakt 

en met korte onderbrekingen ben ik dan ook sindsdien een 

lid van de bemanning.  

Vooral de tijd van herstel van Marine tradities spreekt mij 

erg aan en het is dan ook fijn deel uit te maken van een 

enthousiaste groep opa’s!  

Met hartelijke groet, René Lub 
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Typisch ‘Mijnendienst’ 

 

Mijn ervaring met de Mijnendienst is maar kort, eigenlijk zeer kort.  

Maar in mijn latere jaren toch zeer lang.  

Na mijn opkomst op 23 november 1970 , ben ik via Hilversum en Amsterdam in 

Den Helder beland. Na de torpedoschool op de bewapening werkplaats, 

geselecteerd voor de OZD. Hierbij hoorde de keuring voor de onderzeedienst, 

welke in het duik-medisch centrum op de Mijnendienst kazerne was.  

 

Daar aangekomen zag ik bij de ingang een oorlogsmonument staan van het in de 2e Wereld-

oorlog gevallen mijnendienst personeel. Hier stonden weinig personen op, echter een naam viel 

mij op n.l. W.J.F.S Karsten, bootsman op een oude, van de Engelse marine geleende 

mijnenveger, type MMS 105, met de naam HMS Marken 1. Op 20 mei 1944 is het schip, varend 

langs de Engelse oostkust op een akoestische mijn gelopen. Er was slechts 1 overlevende. 

Dat zei mij toen echter niets, maar in 1989 veranderde dat heel erg. Toen kwam ik mijn 

tegenwoordige  vrouw tegen en kwam er achter dat deze bootsman Karsten, een van de 

gesneuvelden van de Hr. Ms. Marken 1, de opa van mijn vrouw was. 

Andre van Dijk (Jappie) 
Ex kpltpmkr/wtd 
In 1980 dienst verlaten. 

 

Hr. Ms. Putten M864 en de  
Hr. Ms. Marken M863 in 1943. 

De bootsman Karsten  
met vrouw en dochter. 

Noot van de redactie:                 
Over het vergaan van de Marken 1 is een boek verschenen. 
‘Mijnenvegen tegen wil en dank’ is geschreven door  
Mia van Niekerk. Zij ondernam een persoonlijke speurtocht naar 
de geschiedenis over het leven van haar oom Han, een van de 
gesneuvelden op de Marken 1. Een familie geschiedenis die een 
hoogtepunt krijgt als zij de oorlogsgraven in Engeland bezoekt. 
ISBN : 9789463900270 
 

Meer over het vergaan van de Hr. Ms. Marken is te vinden in de boeken van Ph. M. Bosscher 
‘Koninklijke Marine in de tweede wereldoorlog’, deel 3, pagina 241- 242.  
En in het boek van Chris Mark, Koninklijke Marine in WO 2, pagina 216. 
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Werkzaamheden 
Hoewel al uitgebreid besproken en bekeken op de FB pagina ‘Vrienden van de AMS Bernisse’  
toch nog even een stukje over de gereviseerde generator die weer aan boord werd afgeleverd. 
Het op zijn merk zetten en uitlijnen is een klus voor de machinisten aan boord. 

 
Op de draaibank bij firma EMRI in Ede 

 
Kraantje van firma den Bakker. 

 
Boven het luik van de machinekamer. 

 
Recht naar beneden. 

 
Hij staat op de plaat. 

 
Nu de kabels nog. 

 

Op dit moment, december, moeten de kabels nog worden aangesloten en is proefdraaien nog 

niet gebeurt. Maar zonder twijfel zal de generator zoals verwacht probleemloos draaien. 
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Het blijven liefhebbers voor fijn en grof werk. 

 
Een heel karwei in Ede 
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De wekelijkse werkzaamheden vinden natuurlijk ook gewoon doorgang, Wel lijkt het erop dat 

de verschillende dienstvakken wat meer aparte dagen kiezen om te klussen. Op maandag en 

donderdag zijn het de elektromonteurs die regelmatig zwart licht maken om veilig kabels te 

kunnen trekken en de installatie tiptop te maken. Op dinsdag wordt het hele binnenschip 

aangepakt om schoon te maken en hier en daar te schuren en daarna te schilderen. Een hele 

bedrijvige dag want er zijn dan altijd voldoende liefhebbers. Volgens onze schipper komt dat 

omdat de dinsdag de gezelligste dag is. Waarvan akte. De woensdag is meestal bezet met de 

machinisten waar er geen tijd is om gezellig te zijn behalve na ‘vast werken’ als de 

werkzaamheden nog even worden besproken. De vrijdag is er alleen voor noodzakelijke zaken. 

We houden het er maar op dat die verdeling over de week het gevolg is van de corona 

beperkingen waarbij er op de weekdagen niet teveel personeel tegelijk aan boord mocht zijn. 

 

Agenda (en alle trips zijn afhankelijk van eventuele Corona maatregelen!) 

Hoewel het vaarprogramma er tot nu toe aantrekkelijk uitziet met bijna twintig aangevinkte 

trips zijn er nog maar vier die vaststaan. De eerste, hopelijk, is een vaartocht op het Haringvliet 

met een privé groep. We varen daarna in de loop van het jaar zeker naar Zaltbommel voor de 

bevrijdingsfeesten. Naar Terneuzen voor de uitgestelde 40-jarige havenfeesten en hopelijk naar 

de veteranen- en vlootdagen in Den Helder. Ook zijn er plannen om voor de donateurs en 

‘Vrienden van de Bernisse’ een paar dagtochten te organiseren maar dat staat nog in een pril 

stadium. De rest van de evenementen zijn lopende zaken maar het is nog te vroeg voor de 

organisaties daarvan en voor de AMS Bernisse om alles rond te krijgen.  

Maar de activiteitenkalender wordt bij ieder wijziging direct gepubliceerd op de website en de 

FB pagina ‘Vrienden van de AMS Bernisse’. Dus kijk daar regelmatig op! 

 

400 jaar haven van Hellevoetsluis 

400 jaar haven van Hellevoetsluis werd op 16 oktober 2021 gevierd met een ‘open dag’ bij  

de AMS Bernisse in haar thuishaven Hellevoetsluis. Meer bijzonder kan het schip niet worden! 

 
 

Oproep aan de lezers van ‘Het Kabelgat’. 

 

‘Het Kabelgat’ zou graag van de lezers ook wat verhalen willen publiceren b.v. over wat 

zij hebben beleefd in hun tijd bij de ‘Mijnendienst’. Levensverhalen of anekdotes zijn 

welkom. Ook voor vragen en opmerkingen over de AMS Bernisse, of ‘Het Kabelgat’ 

b.v. meevaren op tochten of iets te vieren, laat het weten. Reacties naar:  

secretarisbernisse@gmail.com of donateursadm.bernisse@kpnmail.nl 

mailto:secretarisbernisse@gmail.com
mailto:donateursadm.bernisse@kpnmail.nl
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Dagtocht KLUP 

Op 2 oktober hebben leden van Klup (https://kluppen.nl) een dagtocht gemaakt die vanaf de 

thuishaven Hellevoetsluis, via de sluizen van Stellendam, de Noordzee, de Nieuwe Waterweg, 

de Oude Maas, het Spui en het Haringvliet weer terug voerde naar Hellevoetsluis. Het eerste 

gedeelte was het heerlijk weer met voor de gasten op zee een lichte deining zodat alle gasten 

rustig van de lunch konden genieten. Helaas begon het in de middag te regenen zodat alle hens 

het dagverblijf of de bakstafel opzocht. Onder het genot van een drankje en een hapje is de trip 

verder rustig verlopen. Na de brug van 18:00h gepasseerd te zijn vertrokken de meeste gasten 

weer huiswaarts en bleken de reacties over de trip en het schip unaniem positief te zijn. 

 
Na de QR-check een welkomstwoord 

 
Stuurboord aan boord 

 
Om de noord voor de Nieuwe Waterweg 

 
Spijkenissebrug 

 
Collectors-item van het ‘Jenevermuseum’ aangeboden door de heer van der Stel. 
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Zoutwaterverhalen 
 
Pater in bad 

Pater P. was geplaatst op de mijnendienst. Hij had al meer vaaruren dan onze hele bemanning 
bij elkaar en kende de marine van haver tot gort. Ook de hele marine kende pater P. Hij was 
gezien op de vloot. Het was een joviale man die zijn pappenheimers kende en nooit probeerde 
iemand te bekeren. Hij dronk samen met de mannen een biertje in het dagverblijf en alleen als 
zondags de kerkdienst in zicht kwam begon hij iedereen uit te nodigen toch vooral te komen.  
Hij slaagde er niet altijd in om de kerk vol te krijgen al werd de dienst aan boord gehouden in 
een werkplaatsje, vaak had hij maar een paar verplichte kerkgangers. Nu was het in die tijd zo 
bij de marine dat als je jonger was dan achttien jaar het verplicht was om als er een kerkdienst 
aan boord of in een kazerne was daar heen te gaan.  
Of het nu een protestantse of een roomse dienst was deed er niet toe, je moest. 
 
De vier scheepjes van het squadron voeren op een rustige Noordzee en er werd besloten om wat 
voorraden door middel van het ‘overgeven lichte lasten’ naar een van de andere bootjes over te 
zetten. Het schip dat de voorraden wilde ontvangen kwam op een meter of twintig naast ons 
varen en nadat de vaart op gelijk aantal knopen was afgeregeld werd de schietlijn afgeschoten. 
De matrozen op het andere schip haalden de lijn in en trokken de kabels en trossen over 
waaraan de last zou hangen aan boord en bevestigden die op de juiste plaatsen aan dek.  
Eerst werd een controle gewicht overgehaald en als dat zonder problemen ging kon met het 
overzetten van de lasten worden begonnen. Er waren wat kratjes bier op een pallet geladen en 
wat medicijnen die de ziekenpaai aan boord te kort kwam. Er gingen wat motoronderdelen over 
en alles was droog over gekomen. De kabels waren goed strak weg gezet zodat de last niet in 
het water kwam terwijl het naar het andere schip werd getrokken.  

 
Toen pater P. de brug kwam afzakken liep hij naar 
de bootsman en zei dat hij naar de overkant 
moest. Op het andere schip hadden ze volgens 
hem behoefte aan een stichtelijk woord waarbij hij 
zijn ogen ten hemel draaide.  
De vlootaalmoezenier kreeg een zwemvest om en 
een harnas waarmee hij aan de lijn kon worden 
gehaakt en naar de overkant zou worden 
getrokken. Het fluitje van de bootsman klonk en 
van het andere schip kwam het fluitende 
antwoord terug. De pater werd omhoog getakeld 
en langzaam verdween hij over de reling om boven 

water hangend naar het andere schip te verhuizen. Iedereen wist wat er ging komen. De pater 
zou in bad gaan. Ze hadden de kwartiermeester zien smoezen met de mannen aan de treklijn en 
ze grinnikend zien zwaaien naar de overkant. Die hadden het door. Halverwege, tussen de twee 
schepen in, bleef de pater plotseling stil hangen. Hij ging geen millimeter meer voor of achteruit. 
Met zijn pet in zijn hand keek hij naar de golven die hoog opspatten en hem zo vlak boven het 
water doorweekten. Maar dat was nog niet alles. Ik zag dat ze bij ons aan boord de lijn een 
stukje lieten vieren waarna de pater, gevangen in het harnas aan een kabel, langzaam met zijn 
voeten in het water zakte en verder tot zijn knieën. Door de vaart van de twee schepen werd de 
pater scheef in het water getrokken en toen de order van de brug kwam ‘halen!’ werd de pater 
weer omhoog getakeld en vervolgde verder de reis naar het andere schip zonder problemen.  
De beide commandanten van de twee mijnenvegers wisten ook van de hoed en de rand en 
wisten dat de bemanningen geen risico zouden nemen als ze de pater een bad gaven.  
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De mensen aan dek van de twee schepen hadden hun al oude grapje weer eens uitgehaald.  
Na terugkeer aan boord kreeg pater P. een potje bier en alsof hem vandaag niets geks was 
overkomen begon hij met zijn eigen sterke verhalen. 
 

 
 

“De oranje boei” door Herman te Pas. 

Het was een geweldig mooie zomerse dag dat we met de AMS op de Noordzee lagen te 

dobberen terwijl er geen rimpeltje op het water te zien was. 

Opeens riep een bemanningslid, hé jongens daar drijft een oranje boei en inderdaad op 

ongeveer 50 meter afstand lag hij mij aan te kijken met een blik van kom je me nog halen of 

niet. Hup klompschoenen uit en het pakkie zware Van Nelle met aansteker wegleggen en daar 

stond ik al op de reling. 

De commandant stond op de open brug en schreeuwde iets wat ik niet kon verstaan en dat 

maakte ook niets meer uit omdat ik ondertussen de plomp al was ingedoken.  

Ik heb ook niet meer omgekeken en deed alsof ik Oost-Indisch doof was. 

Eénmaal bij de zogenaamde boei aangekomen bleek het een 

skippybal te zijn die er op het eerste gezicht puntgaaf uitzag.  

Het was toen een hele toer om dat toch wel grote ding met 1 arm 

zwemmend naar de boot te krijgen. Ondertussen stond de gehele 

bemanning bij de reling en natuurlijk inclusief de ouwe. 

De ladder die tegen de schoorsteen hangt was al buitenboord 

gehangen en ik klom deze schoorvoetend op.  

Wat de commandant aan het schreeuwen was wil ik hier niet 

herhalen omdat ik er dan steeds een storende piep tussen moet zetten. 

Ik gooide de skippybal op het dek en het gezicht van de commandant veranderde van zwaar 

bewolkt met onweer in een mooie zomerse dag. Hij arresteerde de skippybal en onder luid 

gejuich van de bemanning hupte hij ermee over het dek. Dat was voor mij een dubbeltje op z’n 

kant of ik had een bakkie aan m’n kont gehad. Het bovenstaande is een waar gebeurd verhaal.  

Zeker weten want de ondeugende jongen was ik zelf. 
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Asverstrooiing 

Op 20 oktober viel de bemanning de eervolle taak te beurt om de asverstrooiing van oud kok aan boord 

van de Bernisse, Gary Lum Chou, te mogen verzorgen. Met alle egards werd de ceremonie uitgevoerd. 

  
 

  
Op de locatie van de asverstrooiing brengen erewacht en bemanning het saluut. 

 
De familie heeft de ceremonie als zeer mooi ervaren en bedanken  

de bemanning voor de hen geboden gelegenheid dit mogelijk te maken. 
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Donateur informatie 

Aanmelden als donateur kan via het formulier op de website: www.msbernisse.nl. 

Meer informatie over donateurschap op de website en via: 06 - 51205701  

Email:   donateursadm.bernisse@kpnmail.nl 

Facebook:  Vrienden van de AMS Bernisse 

Banknummer:  NL88 INGB 0007 9959 89  
BIC:   INGBNL2A 

T.n.v.:   STICHTING TOT BEHOUD VAN DE AMS MS BERNISSE 

K.v.K.:   Rotterdam no, 41134528  

BTW nr:  NL803162637B01 

Mocht u als donateur uw jaarlijkse bijdrage vergeten over te maken, geen zorg,  
na een maand wordt u eraan herinnert. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AMS Bernisse is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) stichting. 
U mag periodieke en gewone giften aan een ANBI fiscaal aftrekken. 

Wij zijn een culturele ANBI en kunt u 1,25 keer de gift aftrekken in de belastingaangifte. 
Bedrijven die onder de vennootschapsbelasting vallen mogen 1,5 keer de gift aftrekken in de aangifte. 
U moet wel voldoen aan de voorwaarden, kijk hiervoor op:  
https://www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html 
of voor een periode van 5 jaar  
https://www.consumentenbond.nl/erven-schenken/geven-goed-doel 
 

In België kan dat ook als u van een VZW instelling of vereniging een attest ontvangt: 

Voorbeeld van een attest: Download een voorbeeld van een attest. 
Voor 1 maart moeten de kwijtscheldingen zijn ingeleverd bij: Belcotax-on-web 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Colofon 

Het Kabelgat is een 2 maandelijkse uitgave van de 
‘Stichting tot behoud van de AMS Bernisse’  
en bestemd voor bemanning, donateurs en sponsors. 
 
Hebt u verhalen, foto’s of andere wetenswaardigheden 
over de ‘Mijnendienst’ die in het kabelgat opgeborgen 
kunnen worden, of op- en aanmerkingen; stuur naar: 
 
 

secretarisbernisse@gmail.com of donateursadm.bernisse@kpnmail.nl 
 
U kunt op bovenstaande emailadressen ook aangeven dat u de krant niet langer wil ontvangen. 
Alle foto’s zijn met goedkeuring verkregen uit privé verzamelingen en van sociale media waarbij de 
maker niet bekend en/of te achterhalen is. De samenstellers doen hiertoe ook geen pogingen meer. 
Meer info op: www.msbernisse.nl en Facebook: ‘Vrienden van de AMS Bernisse’ 

Samenstelling: Ab van Ommen en Herman te Pas 

 
 

http://www.msbernisse.nl/
mailto:donateursadm.bernisse@kpnmail.nl
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https://www.berekenhet.nl/giften/periodieke-giften.html
https://www.consumentenbond.nl/erven-schenken/geven-goed-doel
https://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/143-model-attest.docx
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb
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