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3e jaargang No: 1, februari 2022 

AMS Bernisse scheepskrant, nieuws en achtergronden van schip en bemanning

 

Inhoud.  

. Wij hebben het droevige nieuws ontvangen dat in de nacht van 21 februari 2022 

  Hans Lieffering is overleden. Hans was vrijwilliger en aan boord werkzaam als machinist. 

  Hans was een rustige maar vakbekwame technicus en een graag gezien bemanningslid. 

 

 

. Kabelgast is Fred van Bergen, Deel 1 

. 1956 ook de kranten in Nederland stonden er vol van! 

. Werkzaamheden 

. Oproep aan (ex) Machinisten  

. Typisch “Mijnendienst”, Weekendje Nieuwediep. 

                                               Jutters ruiken de stal 

. Agenda 

. Zoutwaterverhalen: 1958, Hr. Ms. Brouwershaven in Brouwershaven.     

. Colofon 

 
 

Kabelgast is Fred van Bergen, Deel 1 

Hollandsche Rading. M.O.K.H.Na vijf dagen keuring in het MOKH 

bleek het dat ik uit het juiste hout was gesneden, van de 126 man 

bleven er 16 over waarvan ik er een was. Op 6 maart 1967 startte ik 

de opleiding EMV, nummertjes naaien in je barang, exercitie, de 

peuk, tandarts, .22 schieten, les in rangen en standen, en nog veel 

meer geneuzel 6 weken lang. Toen basisopleiding voor matroos op 

de Boomhoek, roeien, zeilen, wrikken enz. Meestal gingen we te voet 

naar de Boomhoek (5 km in 40 min.) weer of geen weer, word je flink 
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van zeiden ze. Nou weet ik niet meer wanneer je de “Eensgezind” en de “Volharding” moest 

lopen na zes of negen weken, wel weet ik dat na de Volharding waarbij je de hele dag moest 

roeien en lopen er een BBQ met veel zuiperij werd aangeboden op een onbewoond eilandje op 

de Loosdrechtse Plassen, niet ver verwijderd van de Boomhoek. Er zaten een paar lekkere 

varkentjes aan het spit, je mocht net zoveel nemen als je wilde maar geen hond had zin, we 

waren allemaal keikapot. M.K. Erfprins. (1967) De gebruikelijke NBCD-opleiding. Wat een 

strafkamp was het, als je last had van winderigheid kreeg je al 7 dagen licht. Maar wij jongens 

van stavast vonden het wel stoer en lieten er nog een paar fluctuaties, het strafkamp was gauw 

vergeten, zei het niet dat ik in mijn Rapp.opleiding op Navgis met Erfprins werd geconfronteerd. 

Hr. Ms. Steenwijk M804. (1967) Daar begon dan eindelijk het echte werk. Als jongste aan 

boord had ik de taken van zeuntje, hofmeester enz. buiten die werkzaamheden moest het 

takenboek worden afgewerkt en wachtdiensten worden vervuld.  

Van bootsman Leth een in mijn ogen een grote stoere vent kreeg ik een staaldraad waar ik een 

oogsplits (takenboek) in moest maken.  

Dat was nog niet zo makkelijk want de 6 strengen hadden 

per streng 36 draadjes = 216 draadjes waarvan halverwege 

108 halverwege de splits en 108 aan het eind daarvan met 

de hand moesten worden afgedraaid, dus de vellen hingen 

aan mijn vingers. Ohh wat was het een mooi oogsplitsje 

geworden, ik naar bootsman Leth en gaf hem het werkstuk 

waarop hij met zijn hand langs de afgedraaide draadjes ging om te voelen of er geen 

weerhaakjes op zaten, hij bromde wat, deed de oogsplits op een kikker aan dek om de sterkte te 

bepalen en gaf een harde ruk aan het oog waarop het plotseling geen oogsplits meer was. Het 

enige wat die zei was “Over maken” ik kreeg een trap onder mijn hol en kon gaan. Nooit heb ik 

nog een slechte splits gemaakt. Eindelijk gingen de trossen los en gingen we actief mijnenvegen 

met gevaar voor eigen leven, boven de Wadden en de Duitse Bocht (ET-route?). Leerzame tijd 

op de “Steenwijk” met specifieke dingen zoals het tuig uitzetten en binnenhalen, het was hard 

en lang werken. 

Navgis. (1967) Aan de Kanaalweg in Den 

Helder lag bovenop en in de dijk de Navigatie 

Gevechts Informatie School, NAVGIS, die is 

gesloopt en er staan nu woonhuizen. Op 

Navgis kreeg ik een opleiding Radio afstand 

pijler plotter (Rapp) dit dienstvak/brevet Nagi 

en Rapp zijn overgegaan in ODOPS 

(Operationele Dienst Operaties). We kregen les 

in het bedienen van radars voor zee en lucht en 

moesten de informatie verwerken op plottafels. Ook werd de UHF en VHF door ons gebruikt om 

te communiceren met schepen en vliegtuigen, alles in het Engels. Als onze dagelijkse lessen erop 

zaten marcheerden we af naar Erfprins waar dan konden eten, drinken en slapen. De volgende 

dag werd er weer gemarcheerd naar Navgis met als het donker was een olielamp voor en 

achterop. De avonden op Erfprins waren saai omdat er s ’avonds werd gestudeerd.  

De discipline op het oude fort vierde hoogtij en het was er bar ongezellig. 
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Hr. Ms. De Zeven Provinciën. C802 (1968)  
Op de “Zeven” een leerzame tijd gehad vooral in de 

Commando Centrale en Gevechts Centrale, veel 

geavanceerde apparatuur, omdat alle faciliteiten 

aanwezig waren werd het takenboek snel 

volgemaakt en werd ik Rapp.1. Toen de “Zeven” bij 

Wilton Feyenoord (3/1968) de werf op ging werd ik 

overgeplaatst, vond het niet zo erg, er heerste een 

streng regime aan boord maar dat moest ook wel 

met 900 man aan boord. 

Hr.Ms. De Ruyter. C801 (1968) Ik werd geplaatst op de “Ruyter” van de regen in de drup, 

vlaggenschip, streng, 900 man enz. Maar ook 

hier was het leerzaam. Wel een leuke tijd 

gehad. Smaldeel 5 bestond toen uit 10 schepen 

kan je tegenwoordig niet voorstellen. Zo deden 

we mee aan “Silver Tower”, een major live 

exercise, met marineschepen uit USA, Canada, 

Engeland, Noorwegen, (West) Duitsland, 

Denemarken en België. Ook nog 17 

gecharterde koopvaardijschepen voeren mee 

om konvooi varen te oefenen. Wat een 

spektakel, een machtig gezicht om zulke 

vlooteenheden te zien varen. Nog was ik niet van die dikke boot af. Reisje als vlaggenschip met 

smaldeel 5. Tijdens deze reis wordt er een LTZ 2 o.c. Holtrop vermist, waarschijnlijk overboord 

gegaan, de zoekacties hebben geen resultaat opgeleverd. In La Coruña; op 1-12-1968 heb ik de 

voetbalwedstrijd La Coruña - FC Barcelona bezocht, wie er heeft gewonnen weet ik niet meer. 

Nog meer dikke boot en weer met smaldeel 5. Ik dacht dat ik overgeplaatst zou worden maar de 

admiraal wou nog langer gebruik maken van mijn diensten, wederom met het smaldeel.  

Liggen samen met 65 andere schepen van de NATO voor anker in de Solent alwaar een 

vlootschouw wordt afgenomen door Queen Elizabeth en Prins Phillip ter ere van het 20-jarig 

bestaan van de NATO (16-05-1969) Ik krijg maar geen genoeg van “de Ruyter” nog een 

smaldeelreis. Tijdens deze reis waren de Russen met schepen en vliegtuigen overvloedig 

aanwezig. In Kopenhagen werden de bierbrouwerijen van Tuborg en Carlsberg aan een 

diepgaand onderzoek onderworpen waarna hun jaarcijfers drastisch waren gedaald. 

 
AMS Bernisse, afgemeerd in haar thuishaven.  
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1956 De kranten in Nederland stonden er vol van! 
Leidsch Dagblad van 28 september 1956 

 

 4164 Deelcollectie Rotterdams Nieuwsblad, 
Exact 1937-1967 
 
Op 27 september strandde het schip op 
de Noorderpier in Hoek van Holland. 
Foto links: 
Aankomst van reddingboot President Jan Lels 
in de Berghaven van Hoek van Holland.  
Opvarenden zijn bemanningsleden van de 
Belgische mijnenveger M927 SPA 

 

Foto rechts: 
Opvarenden van de Belgische mijnenveger M927 
lopen op de Stationsweg van de Berghaven naar 
het Fort, waar ze zullen worden opgevangen. 
 
De mijnenveger liep na een oefening van de 
NAVO op de kop van de Noorderpier in Hoek van 
Holland. De volgende dag werd het schip met 
aanzienlijke schade aan de romp weer vlot 
getrokken. Een dokbeurt was noodzakelijk. 

 
Werkzaamheden 
Half januari zijn we nog steeds in Lockdown. Op 14 januari besloot de overheid veel 
maatregelen te versoepelen maar helaas niet voor ons. Op de werkdagen blijft de bezetting om 
te klussen beperkt maar bezoekers worden begin februari weer met open armen aan boord 
ontvangen. De bezoekers krijgen weer een goed onderhouden schip te zien. Vanaf het 
stuurhuis naar beneden zijn de kaartenkamer en het dagverblijf onderhanden genomen. 
Schuren van wanden en kasten en daarna een nieuwe verflaag doet wonderen. Weer spic en 
span. De whalegang in het schip is weer bijna in originele staat, het oude, niet originele 
linoleum, is van de vloer verwijderd en de weer zichtbare dekplanken zijn geschuurd en 
opnieuw in de lak gezet. Nu het deel bij de ‘Goudenbal’ nog aanpakken en ook dat is weer in 
oude staat hersteld. De toiletruimte in het achterschip is ook helemaal opgeknapt en hier is het 
dek met de bekende groene dekverf geschilderd, net als de kombuis en de wasplaats voor. 
De kombuis is nagenoeg gereed om elektrisch te kunnen koken wat de chef zeer op prijs zal 
stellen. De werkzaamheden aan de romp en dekhuizen heeft zoals altijd de nodige aandacht en 
zal continu onderhoud nodig hebben waar diverse bemanningsleden zich voor inzetten. 
In de machinekamer zijn diverse pompen, regelateurs en generatoren onderhanden genomen, 
net als de optimalisering van de stuurmachine en hoofd- en hulpwerktuigen. De ventilatie in 
het schip is opnieuw door de monteurs ingeregeld. De drie monteurs zijn optimaal bezig om 
met de gehele elektrische installatie zonder storingen het schip naar zee te kunnen sturen. 
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Oproep aan (ex)machinisten waarvan het hart sneller gaat kloppen en er ook nog dieselolie 

door de aderen stroomt bij het geluid van een draaiende diesel, want dan is de AMS Bernisse 

op zoek naar jullie. Om te ondervinden wat het is om als vrijwilliger machinist  bij de bemanning 

te horen bestaat de mogelijkheid om een dag mee te varen.  

Ook oud koopvaardij machinisten zijn van harte welkom. Interesse? Stuur dan een email met 

naam, adres en telefoonnummer naar: voorzitter.amsbernisse@gmail.com. 

Enkele hoofd- en hulpwerktuigen in de machinekamer van de AMS Bernisse. 

 

 

 
   

 

 

 

 
 
 
  

mailto:voorzitter.amsbernisse@gmail.com


6 van 10       3e jaargang No; 1     februari 2022 

 

Typisch “Mijnendienst”   Weekendje Nieuwediep door Henk Stienstra 
 
Het was denk ik in 1972. Ik was telegrafist op de Brielle met als standplaats Vlissingen, 
mijnenbestrijdingsflottielje 3. Dat was een fijne tijd.  
Toen de commandant, die in Den Helder woonde en als het kon vrijdags met de trein naar huis 
ging het plan had bedacht met de Brielle naar Den Helder te varen en daar zijn weekend thuis 
door te brengen werd dat door een groot 
deel van de bemanning, die in Zeeland 
woonde, met afschuw aangehoord.  
Ondanks veel reclameren vertrokken we 
vrijdagmiddag naar Den Helder.  
Tot overmaat van ramp had de flottielje 
commandant besloten ook mee te varen.  
De sfeer werd er daardoor niet beter op.  
We vertrokken uit de buitenhaven van 
Vlissingen en voeren via de rede en de 
Sardijngeul het Oostgat in. Vrij snel werd 
ik op de brug geroepen om een 
weerbericht te brengen. Geen probleem, die had ik al dus op de brug aangekomen moest de 
flottielje commandant die, leek het wel, het schip had overgenomen van de commandant het 
weerbericht van de Engelse kust hebben. Op mijn vraag, we gaan toch naar Den Helder, 
overhandigde ik het weerbericht voor de Nederlandse kust. Er werd door de man zeer 
geïrriteerd gereageerd. Er volgde een discussie hierover die door iedereen inclusief de 
roerganger en de machinist van de wacht met interesse via de lulpijp gevolgd werd.  

Ook de officier van de wacht was een en al oor en 
lette daardoor niet goed op.  
En jawel, een doffe dreun volgde want we hadden 
een boei geschampt aan stuurboord.  
Je begrijpt wel, flottielje commandant boos, de 
commandant die niet wist waar hij moest kijken en 
tot overmaat van ramp gaf ik hem alsnog 
triomfantelijk het gevraagde weerbericht voor de 
Engelse kust waarna ik me snel uit de voeten 
maakte. Toen we Den Helder binnen liepen bleek er 

op onverklaarbare wijze de Zeeuwse vlag te waaien in de ra. Daar kwam later nog een 
telefoontje over van een of andere hotemetoot uit Den Helder.  
We zijn nooit meer een weekend zomaar naar Den Helder geweest trouwens…. 

 
 

Het schip aan de Parkkade tijdens de  

‘Wereldhaven dagen’ in 2021 
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Typisch ‘Mijnendienst’ Jutters (walplaatsers) ruiken de stal, door Herman te Pas. 

We lagen met de Hr. Ms. Brouwershaven of Bedum voor een paar dagen afgemeerd in 

Chatham, een plaats niet ver van Londen. 

Wij vertrokken daar ’s avonds, zodat we de volgende dag in Den Helder konden afmeren.  

Ik zat als machinist 1 olieman al enkele jaren aan boord van de AMS  mijnenvegers  

(totaal 5 inclusief de Bernisse) en was de oudste stoker olieman aan boord waardoor ik geen 

zeewacht liep en onder andere havenmanoeuvreerder was. 

Ik lag die avond nog niet zo lang in mijn tampat te ronken 

toen de wachtmachinist mij kwam porren met de 

mededeling dat ik naar de machinekamer moest komen. 

Na een beetje griepen kwam ik in de MK en trof daar de 

TD-officier, sergeant machinist alsmede de korporaal 

machinist aan bij SB hoofdmotor.  

Er was een lekke cilinderkop en men wilde van mij weten of 

er gewoon mee doorgevaren kon worden. Ik kon en durfde 

mijn vingertoppen tussen het blok en de cilinderkop te steken zodat ik de lekkage tegen mijn 

vingertoppen kon voelen. Mijn conclusie was dat het risico bestond dat bij het doorvaren met 

hogere snelheid de schade veel groter zou worden. 

Ik kreeg de vraag hoelang het zou duren om het euvel te verhelpen en volgens mij was dat 

tussen de 4 en 5 uur aan de wal liggende en met koude motor. Er werd besloten dat ik de 

reparatie uit moest voeren en ben gelijk aan de slag gegaan. Omdat ik precies wist waar de 

benodigde onderdelen en het gereedschap lagen kon ik snel beginnen. Voor mijzelf had ik mijn 

record verbroken door na 3 uur en 45 minuten de diesel te starten. Het 

was ondertussen al in de kleine uurtjes toen ik naar het onderofficiers 

verblijf ben gegaan om de sergeant te melden dat de hoofdmotor weer 

draaide en er met volle kracht gevaren kon worden.  

De sergeant ging naar de brug om de commandant in te lichten terwijl 

de bootsman en sergeant elektromonteur mij verzochten even plaats te 

nemen. De heren onderofficieren hadden een paar kilo sinaasappels 

uitgeperst en of ik daar wel zin in had met een scheut blanke vloeistof 

wat dus wodka bleek te zijn. ’s Morgens toen de bemanning aan het 

ontbijt zat kwam ik behoorlijk slaperig uit de Gouden Bal vandaan en werd verplicht naar mijn 

tampat gestuurd. Je moet er als boordplaatser best wat voor over hebben om de walplaatsers 

op tijd bij moeders te krijgen. Dit lijkt weer een sterk verhaal, maar het is van A tot Z echt 

gebeurd omdat ikzelf die stoker 1 olieman was. 

 

Het schip valt bijna weg tegen de 

loodgrijze lucht.  

Bijna alles marine grijs. 
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Agenda 
Het wordt spannend want de eerste trip staat voor 2 april op het programma maar aan boord 
heerst het gevoel dat tegen die tijd er nog nauwelijks beperkingen zullen zijn en we het  
vaarprogramma zoals tot nu is samengesteld kunnen uitvoeren. Het wordt tijd want het seizoen 
belooft veel mooie havens en evenementen.  Voor de nieuwste agenda op: www.msbernisse.nl 
Het programma wordt regelmatig gewijzigd want de organisatoren van de evenementen 
moeten zich ook aan de Corona beperkingen houden en daarom horen we regelmatig dat zij de 
handdoek in de ring gooien en de zaak afgelasten.  
Jammer natuurlijk voor hen maar zeker ook voor ons want een derving van inkomsten is het 
laatste wat we na een jaar stilliggen kunnen hebben.  
Net voor de publicatie van deze krant zou er bekend worden gemaakt dat alle beperkende 
maatregelen op 25 februari zouden vervallen. Laten we hopen dat het schip weer naar alle 
windrichtingen kan varen en veel oude contacten kan aanhalen en nieuwe kan afsluiten want 
‘Vrienden van de Bernisse ‘zijn altijd welkom. 
 

Zoutwaterverhalen 

Belgische mijnenjager op bezoek 
Half december bracht een 

mijnenjager van de Belgische 
zeemacht een bezoek aan 

Hellevoetsluis. Als onderbreking van 
een gezamenlijke optreden op het 

Haringvliet lagen de ‘Lobelia’,  
een mijnenjager uit de Belgische 

Aster-klasse en het duikwerkschip  
Hr. Ms. Argus afgemeerd in de 

koopvaardijhaven. 
  

  

 
Een bemanningslid van de AMS Bernisse kwam, zag en nam een foto! 
Enkele links: www.facebook.com/M921Lobelia/ en www.facebook.com/TheBelgianNavy/ 
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Bezoek Hr. Ms. Brouwershaven in 1958 aan Brouwershaven    door Frank Boon. 

Deze foto werd gemaakt 

op 16 april 1958 toen de 

bemanning van  

Hr. Ms. Brouwershaven 

op bezoek was in de 

plaats waarna het schip 

was genoemd. Als 

attentie werd een 

onklaar gemaakte 

contactmijn geschonken 

die op het marktplein 

werd geplaatst.  

De commandant was een 

vlieger, de Ltz 2 OC 

Scheffer. Ook was de 

Squadron commandant, 

de Ltz 1 Th. de Meester aanwezig. Verder in het midden, achter de mijn kwartiermeester 

Postma. Kpl machinist Steenbergen, Kpl seiner Stam, machinist 1 Sliep, Kpl elektromonteur de 

Wilde, matroos Spaans en machinist 1 Elvers. Helaas zijn de namen van de andere aanwezigen 

mij ontschoten. Op de foto is zichtbaar een afdak dat op 6 palen rust.  

Ik zelf ben nog net te zien staande voor de tweede paal van links. 

Toen we daar werden ontvangen op het stadhuis kregen we GEEN alcohol maar wel limonade, 

een andere frisdrank en plakjes worst en blokjes kaas met een prikkertje. Het viel op dat er in 

het stadje en op het gemeentehuis helemaal geen jonge meisjes/vrouwen aanwezig waren.  

Later hoorden we via via dat de burgemeester bekend had gemaakt dat de marine op bezoek 

zou komen en dat het verstandig zou zijn om alle meisjes/vrouwen binnenshuis te houden.  

Die ruwe marine klanten konden wel eens niet van ze afblijven.  

Hartelijke groeten van een ex stoker olieman, Frank Boon. 

 
Hr. Ms. Brouwershaven. (1954-1973) 
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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 á 3 maandelijkse uitgave van de 
‘Stichting tot behoud van de AMS Bernisse’ en bestemd 
voor bemanning, donateurs en sponsors. 
 
Heeft 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 
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