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Naamgeving van de AMS Bernisse 
De Bernisse, is een afgedamd riviertje tussen het Spui en de afwatering van het Brielse meer.  

De dorpjes rondom dit recreatiegebied Bernisse, Zuidland, Geervliet, Heenvliet, Abbenbroek en Biert, 

zijn inmiddels, samen met Spijkenisse opgegaan in Gemeente Nissewaard.  

Aangezien de namen van de 14 Nederlandse mijnenvegers van de Beemster-klasse allemaal met de 

letter B begonnen, lag het voor de hand ons schip de naam van Bernisse te geven.  

Dit met toestemming van de toenmalige gemeente Bernisse. Recreatiegebied Bernisse bestaat uit een 

eeuwenoud polderlandschap dat ligt tussen het Spui en het Voedingskanaal. Het gebied is 7 kilometer 

lang en bestaat uit meertjes, kommen en plassen. Samen met de bossen, drassige natuur en weilanden 

is het gebied 300 hectare groot. https://bernissenatuurlijk.nl/ 

In- en uit rouleren 

John van den Bos is als vrijwilliger op de AMS Bernisse gestopt.  

De bemanning bedankt hem voor zijn inzet aan boord en wenst hem een voorspoedige toekomst! 

Werkzaamheden en toekomstplannen  

In de eerste week van de maand maart is er tijdens de dokperiode al veel werk verzet.  

Het onderwaterschip is ontdaan van alle aangroei zoals alg en zeepokken. De roeren zijn 

voorzien van nieuwe verteringsplaten en de inlaten van de koelwaterpompen weer geheel 

gereinigd. De firma Yagra heeft de boegschroef gemonteerd en de aandrijving hiervan werd 

door een gespecialiseerd bedrijf aangesloten. Het dek op het achterschip is voorzien van 

nieuwe dekbalken om de preekstoel te kunnen dragen. Gelijktijdig hiermee is vrijwel de gehele 

spiegel uitgevoerd met nieuwe balken om de oude, toch ruim 60 jaar oude balken,  

te vervangen. In de machinekamer is o.a. reparatie en onderhoud aan SB-koppeling uitgevoerd. 

Verder is het gebruikelijke onderhoud aangepakt. 

https://bernissenatuurlijk.nl/
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Kabelgast is Jacques Baljeu 

Mijn naam is Jacques Baljeu. Ben getrouwd en inmiddels alweer 5 jaar met pensioen.  
Stil zitten kan ik niet, ben nu vrijwilliger op de 
Bernisse en hou me daarnaast ook nog bezig met 
een webshop. Als de corona voorbij is hoop ik ook 
weer met een kraam op beurzen en braderieën te 
staan met hobby en kado artikelen. Op 1 juli 1966 
ben ik op bijna 16-jarige leeftijd als beroeps-militair 
geplaatst bij MOKH en in dienst gekomen bij de KM. 
Na de eerste militaire vorming via Marine kazerne 
Erfprins in Den Helder geplaatst op de Mijnendienst 
in Vlissingen op het logementschip Hr. Ms. Willem 
van de Zaan (mijnenlegger). Dat was mijn eerste niet 
varende schip. Na 2 maanden overgeplaatst naar 
NAVGIS Den Helder voor de RAPP-opleiding. Mijn 
eerste varende plaatsing was R81, Hr. Ms. Karel Doorman (vliegkampschip). Na de brand op de 
Doorman overgeplaatst naar F804 Hr. Ms. Tjerk Hiddes en via weer NAVGIS gedetacheerd op 
Hr. Ms. Luymes om naar de West te gaan en daarom geplaatst op Hr. Ms. Overijssel.  
Terug in Nederland een weekje Hr. Ms. Zeven Provinciën en snel naar de korporaals-opleiding. 

Hierna geplaatst op Hr. Ms. Friesland om weer terug naar de 
West te gaan. Na de West weer teruggeplaatst op Hr. Ms. 
Overijssel. Na de Hr. Ms. Overijssel de meteo-opleiding in op 
het marinevliegkamp Valkenburg. Geplaatst op Hr. Ms. Zeven 
Provinciën, staf Eskader bij de meteo en tijdens deze plaatsing 
een vervolgopleiding gevolgd op MVK Valkenburg op het 
meteostation tot weerkundige. Nog even geplaatst als meteo 
op Hr. Ms. Poolster, terug naar de staf en als laatste varende 
plaatsing weer naar de Hr. Ms. Hiddes. Na 10 jaar de dienst 
verlaten als marine reserve en nog even op herhaling geweest. 
Inmiddels naar de binnenvaart gegaan als stuurman Rijnvaart 
en schippers-opleiding KOF gedaan.  
Na aantal jaren binnenvaart het ‘autovak’ ingegaan als 
onderdelenverkoper, dat tot aan mijn pensioen. Tussendoor 
nog even textielopleidingen gevolgd voor de brei-inrichting 
van mijn vrouw. Tijdens vlootdagen in Den Helder voor het 

eerst kennis gemaakt met de AMS Bernisse. Er werd me gevraagd of ik geen interesse had om 
vrijwilliger te worden. Pas in 2018 in Dordrecht, toen ik zag dat er een heleboel oud-collega’s 
aan boord zaten, zei ik ‘schrijf me maar in’.  
Helaas 3 dagen na deze mededeling kreeg ik een herseninfarct en was het varen, dacht ik, voor 
mij helemaal voorbij. In 2019 was ik zo redelijk hersteld dat ik alsnog als vrijwilliger aan boord 
kwam waar ik voornamelijk bezig ben met onderhoud en schilderwerk.  
Begonnen op een mijnenlegger en als laatste plaatsing een mijnenveger. 

Dokperiode in foto’s 
Tijdens de dokperiode zijn door velen talrijke foto’s van de AMS Bernisse, de werkzaamheden in dok en 
machinekamers gemaakt. Veel van die foto’s zijn verzameld  in een PDF file genaamd ‘Dok Special’. 
Donateurs, sponsors en bemanning kregen de ‘DOK SPECIAL’ automatisch toegestuurd.  
Zie voor alle bijzonderheden over het aanmelden als donateur de laatste pagina van deze krant. 
Volgende pagina’s een kleine selectie uit de ‘DOK SPECIAL’. 
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Impressie van de dokperiode 

 
Bij de bootdeur. 

 
Binnen. 

 
Bijna droog! 

 
Aan de slag! 

 
3 sterren! 

  
Zaage, zaage! 

 

 
Zwarte koor! 
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Kop wisselen! 

 
Hoofd erbij houden! 

 
Spiegeltje, spiegeltje. 

 
Deze lengte plus 1! 

 
Zet open die sluis! 

 
Waar het om draait! 

 
Dit is een maar een klein gedeelte van de foto’s uit de uitgave ‘DOK SPECIAL’ van ‘Het Kabelgat’. 
Het geeft absoluut niet weer hoeveel werk er is verzet door de bemanningsleden van de AMS Bernisse. 
Maar het mag duidelijk zijn dat er met hart en ziel aan het schip gewerkt is  om haar weer in topconditie te  
krijgen. En na de  beperkingen door Covid-19 wordt het tijd om weer eens zeebenen te krijgen. 
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Zoutwaterverhalen 

Het mooie leven van een machinist 1 olieman  
aan boord van een AMS/Beemster-klasse mijnenveger. Door Herman te Pas.  
 
Op 2 februari 1966 werd ik als 17-jarige machinist 3e klas aan boord van Hr. Ms. Beemster 
geplaatst. Na een aantal jaren in de 
machinekamer te hebben gewerkt en 
tijdens het varen zeewacht heb gelopen, 
was ik ondertussen opgeklommen tot 
machinist 1e klas olieman. Als oudste 
machinist (ouwe stomp) aan boord 
hoefde ik geen zeewacht meer te lopen 
en ben als manusje van alles de 
zogenaamde kouwe boel ingegaan. De 
werkzaamheden aan boord waren zeer 
divers, zoals haven-manoeuvreerder, 
waarbij je ook bij het passeren van de Razende Bol boven Texel tijdens zware storm achter de 
bedieningsknuppels van de motoren moest staan om samen met de havenroerganger de 
Razende Bol de baas te blijven. Ook het controleren van het brandblusmateriaal, de motor van 
de sloep en als er een Zodiac aan boord was de buitenboordmotor, hoorden bij die taken.  
 
Natuurlijk was er ook minder leuk werk zoals bijvoorbeeld de leren riem van de oude 
wasmachine repareren als die weer gebroken was. We konden 8 ton drinkwater meenemen en 
bij een langer verblijf op zee ging ik met de verdamper in de generatorkamer aan de slag, zodat 
de bemanning toch regelmatig onder toezicht van de sergeant machinist kon douchen.  
Het was natmaken, inzepen, afspoelen, afdrogen en wegwezen. De cv-ketel stond ook in de 
generatorkamer en geloof mij nou maar, die had helemaal niets met een HR-ketel te maken en 
als je lief voor hem was werd de liefde beantwoord door goed te werken. Het beheer van de 
kast machinekamer behoorde ook tot mijn taken en daarin stond kist nr. 13 met het speciaal 
gereedschap voor de motoren. Het gereedschap had ik netjes opgehangen en de kist gevuld 
met poetslappen en dotten. Ik ben 1,86 m lang en paste precies in de kist, zodat ik na een 
stevige stapavond aan de wal ’s morgens even in alle rust kon bijtrekken (plooien strijken).  

Na een tijdje in de kouwe boel werd 
mij ook gevraagd of ik de taak van 
tokobaas erbij wilde doen en dat 
was toen best een serieuze taak, 
want oh wee als er bier te kort was… 
Dus de inkoop van bier voor aan de 
wal en belastingvrij bier voor op zee 
was zeer belangrijk.  
Als tokobaas kreeg je maar een paar 
gulden per maand en omdat er altijd 
geturfd werd in een schrift, kwam je 
altijd wel wat te kort omdat men 
weleens vergat te turven.  

Het afrekenen gebeurde altijd aan het einde van de maand als de kasofficier van de 
mijnendienst ons katje kwam uitbetalen. Ik zat er dan bij met mijn turfschrift en heb regelmatig 
meegemaakt dat er boordplaatsers waren die hun volledige katje aan mij af konden schuiven. 
Een flesje Heineken walbier zat in gele houten kratten en koste fl. 0,32 per pijpje en het 
belastingvrije bier in bruine kartonnen dozen en koste toen fl. 0,25 per pijpje.  
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Het waren dezelfde bruine flesjes en wij hadden nooit geen volle dozen belastingvrij bier meer 
aan boord als we de haven binnen liepen. Het tekort van de tokobaas liep zodoende met fl. 
0,07 per flesje terug aan de wal.  
Zo, een klein stukje uit mijn leven aan boord van mijn 6-jarige plaatsing aan boord van 4 AMS 
mijnenvegers en het gaat nu na ongeveer 50 jaar verder aan boord van de AMS Bernisse.  
Let niet te veel op eventuele taalfouten, want sleutelen aan boord deed ik met gereedschap en 
niet met grammatica (heb ik opgezocht) 
 

GEORGES BOCHER (1934-2006)  Door Willy Herteleer, Admiraal (b.d.) 

Georges Bocher is Kadet geweest in het begin van de jaren vijftig (van 1951 tot 1954 denk ik). 

Als Officier bij de Zeemacht vanaf 1956 heeft hij cursussen gevolg in de Verenigde Staten van 

Amerika, in de Mijnen-bestrijdingschool in Oostende en in het Verenigd Koninkrijk waar hij 

Officier gespecialiseerd in de Verbindingen werd in de school van de Royal Navy. In de jaren 

zestig en zeventig voert hij het bevel over 

ieder type Mijnenveger van de Zeemacht. 

Midden van die jaren zestig had ik het 

geluk onder zijn bevel te mogen dienen 

aan boord van kustmijnenveger M929 

HEIST. Hij had de zeldzame gave jonge 

officieren, onder zijn hoede, 

verantwoordelijkheid te laten nemen.  

Op die manier heeft hij bijgedragen tot 

mijn vorming en tot die van een hele 

generatie jongeren. Het schip onder het 

bevel van George Bocher was steeds een 

doeltreffend schip en een gelukkig schip. De mijnenbestrijding werd grondig voorbereid en met 

succes uitgevoerd. Daarnaast was er tijd voor andere vormen van Zeemansschap: geen enkele 

mijnenveger viste toen, of ooit nadien, beter dan zijn M929 HEIST. Voor anker in Mevagissey 

Bay kregen we (vier bemanningsleden), op een namiddag, zijn toestemming om met het 

werkbootje al roeiend inkopen voor de menage te gaan doen in het vissershaventje. Wij hadden 

het ongeluk dat de winkels gesloten waren en hij had het ongeluk dat de pubs dat niet waren. 

Na een paar verfrissingen keerden we terug naar het haventje om daar vast te stellen dat het 

water verdwenen was: de beste les om in de toekomst nooit meer het belang van de getijden te 

onderschatten. Het nam ons heel wat tijd om de roeiboot door 

de modder tot aan het water te dragen en dan terug te roeien. 

Het was al donker toen we de M929 HEIST met zijn bezorgde 

Commandant terug bereikten. Zijn bezorgdheid om ons was 

heel wat groter dan zijn terechte misnoegdheid. Voor die 

bezorgdheid ben ik hem voor altijd dankbaar. Naar het einde 

van zijn loopbaan diende George Bocher in de verschillende walinstellingen van de Zeemacht. 

Foto, op de brug van de M929, zomer 1964: van links naar rechts: 

De Commandant van de M929 HEIST LTZ George Bocher (met muts en sigaret), 

naast hem Midshipman USN Frederic Swan (bij ons ingescheept voor zes weken), 

naast hem de Eerste Luitenant (tweede in bevel) van de M929 HEIST VTZ Jan De Pape en 

tenslotte Ikzelf Navigator van de M929 HEIST 2VZ Willy Herteleer. 
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De taptoe schalt, de stilte valt. 

Artikel van Willem Adriaansens (Kapelle) uit de PZC van 18 mei 2018 

 
Foto’s in het artikel van ©Marcelle Davidse 
De Henri Guegan en de Duquesne II hadden de opdracht om de Westerschelde 
mijnenvrij te houden. – Andries Looijen van Oorlogsmuseum Vitality 

 
“Joseph Rolland, Roger Labaille, Pierre 
Josse, Francois Marie Ropers”, klinkt het 
over de Westerschelde. Een voor een 
worden de namen opgenoemd van de 
omgekomen opvarenden van de twee 
Franse mijnenvegers. Op 15 mei 1940 
liepen die, kort na elkaar, op magnetische 
mijnen. Die waren daar door Duitse 
vliegtuigen afgeworpen. Daarbij kwamen 41 
Franse opvarenden om het leven. Het is 
voor het eerst dat de omgekomen 
bemanningsleden van de twee Franse 
mijnenvegers worden herdacht. “Terwijl zij 
toch ook gewoon bij de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog horen”, vindt 
Andries Looijen van oorlogsmuseum Vitality 
in Kapelle. Op initiatief van Looijen gaat een 
delegatie vroeg in de ochtend per boot de 
Westerschelde op. Daar volgt een 
plechtigheid aan boord van museumschip 
AMS Bernisse. Looijen en Defensie-attache 
van de Franse ambassade, kolonel 
Nogrette, houden daar een toespraak. 

Kort daarna worden de 41 namen van de 
Franse slachtoffers opgenoemd door Vlissingse 
waterscouts. Na 78 jaar worden zij eindelijk 
genoemd. Bij elke naam wordt een roos over-
boord gegooid, waarna de taptoe schalt en de 
minuut stilte valt. Zes kransen worden te water 
gelaten. Na wat piper-muziek vertrekt de 
Bernisse onder begeleiding van een Frans en 
Nederlands marinevaartuig terug naar de 
haven van Vlissingen. Het is natuurlijk wrang 
dat de twee mijnenvegers juist door mijnen 
ten onder zijn gegaan. “De Henri Guegan en de 
Duquesne II hadden de opdracht om de 
Westerschelde mijnenvrij te houden”, aldus 
Looijen. “Maar dit waren magnetische mijnen, 
een voor de Fransen en de Britten nieuw type.  
Het Duitse negende Flieger Division had ze 
afgeworpen boven de Schelde”. 
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De toegang tot de Westerschelde 
moest mijnenvrij zijn voor de 
troepenverplaatsing. “Op 15 mei werd 
daarom de vaargeul tussen Vlissingen 
en Breskens geveegd. Daarbij zijn de 
twee schepen op mijnen gelopen en 
verloren  
18 opvarenden van de Henri Guegan 
het leven. Van de dertig opvarenden 
van de Duquesne II kwamen er 23 
om”, aldus Looijen.  
 
Later die dag is diezelfde Looijen wéér 
aanwezig bij een herdenking.  
Dit keer in Kapelle. Daar worden 
jaarlijks alle Franse slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog herdacht. 
Looijen is daar in gezelschap van 
veteraan Maurice le Noury.  
De 96-jarige Fransman, die al twee 
keer eerder aanwezig was bij de 
Franse herdenking, luistert op de 
Franse begraafplaats naar toespraken 
van burgemeester Huub Hieltjes, de 
Franse ambassadeur Lalliot en van de 
Marokkaanse ambassadeur Bellouki.  
Die laatste is er vanwege de Noord-
Afrikanen die onder Franse vlag 
hebben meegevochten in de Tweede 
Wereld-oorlog.  
Daarvan liggen er in Kapelle ook 22 
begraven. Le Noury legt, samen met 
Looijen, ook weer een krans bij het 
monument op de Franse begraafplaats 
in Kapelle.   
De begraafplaats waar alle militairen 
liggen die onder Franse vlag in 
Nederland zijn gesneuveld.  
Ter nagedachtenis aan alle Franse en 
Marokkaanse oorlogsslachtoffers in 
Nederland.  
 
En daar horen die 41 opvarenden van 
de Henri Guegan en de Duquesne II 
eigenlijk ook gewoon bij!  
 
    
         

Eén minuut stilte wordt in acht genomen. 

 
De kransen worden in zee geworpen. 

 
De taptoe schalt, de stilte valt.  

    
Na de plechtigheid de vlag in top! 
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Donateur informatie 

Aanmelden als donateur via het formulier op de website: www.msbernisse.nl. 
 
Te bereiken op: 06 - 37320151  
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 uw jaarlijkse bijdrage vergeten over te maken, geen zorg, na een maand wordt u eraan herinnert. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ook zijn wij een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) stichting. 
U mag periodieke en gewone giften aan een ANBI fiscaal aftrekken. 

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. 
 
Hebt u verhalen, foto’s of andere 
wetenswaardigheden over de ‘Mijnendienst’  
die in het kabelgat opgeborgen kunnen 
worden, of op- en aanmerkingen; stuur naar: 
 

secretariaatbernisse@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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