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In- en uit rouleren 

Er hebben deze periode geen wijzigingen bij de bemanning plaatsgevonden.  

De trip naar Amsterdam 

Op woensdag 23 juni vertrok het schip via de sluizen van Stellendam naar de steigers bij de 

visafslag om daar voor de nacht af te meren. De volgende ochtend, 24 juni, startte de trip naar 

Amsterdam via het Slijkgat, het vaarwater naar open zee. De hele bemanning genoot van de 

reis naar IJmuiden, niet in het minst door het mooie weer en de lichte deining.  

We waren weer waar we zijn wilden, op zee, alsof er niet ruim 14 maanden verstreken waren. 

In de namiddag werd het schip in de sluizen van IJmuiden geschut en begon de tocht door het 

Noordzeekanaal. Amsterdam kwam al spoedig in zicht en werd er afgemeerd langszij de Mahu. 

Behalve de trossen werden ook de banden met maten van de Mahu aangehaald en na einde 

‘meerrol’ gezamenlijk een 

biertje genuttigd aan boord 

van de Bernisse. 

Op vrijdag werden de 

gewoonlijke werkzaamheden 

uitgevoerd, zoals onderhoud 

in de machinekamer, 

schoonschippen en andere 

huishoudelijke klussen 

waaronder boodschappen bij 

de buurtsuper en de 

voorbereidingen door de 
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chef kok voor de nasitafel die op het menu stond. Als gast was de bemanning van de Mahu 

uitgenodigd om aan de bakstafel aan te schuiven en te genieten van een luxe nasi hap. Gelukt! 

Hoewel de dag van vertrek eigenlijk zondag zou zijn bleek in de loop van de avond dat het die 

dag stormachtig zou zijn. Nu is de Bernisse en haar bemanning niet te beroerd om slecht weer 

te trotseren als je op zee bent maar om het op de zoeken met een oude dame als de AMS is 

haar slecht behandelen en dat doe je niet met een schip dat je respecteert. Het vertrek kwam 

dus op zaterdagochtend en na het 

tochtje over het Noordzeekanaal en 

door de sluizen kwamen we op een 

bijna spiegelgladde, maar wat heiige zee 

en voeren om de zuid richting Nieuwe 

waterweg. Bij de Oude Maas stuurboord 

uit en op weg naar het Spui. Ter hoogte 

van Spijkenisse werd er veel naar ons 

gezwaaid dus zwaait de hele bemanning 

terug. Helaas, we lagen weer afgemeerd 

voor we het wisten.  

 

 
Ingang haven ligplaats Mahu 

 
In de sluis bij IJmuiden 

 
Middagrust op de bak 

 
…en dan pas roeren 

 
In volle glorie 

 
Terug in de thuishaven 
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Kabelgast is Jan Weterings, chef kok. Deel 1. 

Ik begin bij mijn opleiding tot restaurant kok, toen ik 
ongeveer 15 jaar oud was, nog in de tijd van 6 dagen 
werken voor 25 gulden per maand en dan wel voor 10 á 
12 uur werken per dag. Ik heb gewerkt en ben daar ook 
begonnen bij restaurant "Zomerlust” in Axel, wellicht bij 
een enkeling aan boord, wel bekend. Vervolgens na 2 jaar 
verkast naar Grand hotel "Rotterdam" in Terneuzen.  
De opleiding duurde dik 4 jaar. Hierna werd opgeroepen 
om mijn dienstplicht te gaan vervullen en wel bij de KM. 
(18 maanden) In '71  werd ik verwacht aan de poort van 
het MOKH in Hollandsche Rading. Daar kwam ik in een 
bak terecht met 7 maten en wat bleek ook dat waren juist 
afgestudeerde koks!! De KM had dus koks nodig.  

De EMV verliep voorspoedig en na deze dril periode kregen wij met onze bak de koks opleiding 
van de KM. Wij werden, onder leiding van een sergeant kok, in het MOKH in een week tijd 
opgeleid tot KM kok. Zo, toen konden wij dus echt koken volgens de sergeant. Later bleek dat 
wij hem in die week meer geleerd hadden dan hij ons. Hierdoor bleek dat de opleiding 
vroegtijdig werd beëindigd en dat wij werden verdeeld over de kombuizen op de kazerne. Ik 
mocht naar de centrale kombuis. Daar veel gezien en geleerd hoe e.e.a. bij de KM werkte, zoals 
samenwerken met de bottelarij. Na ongeveer 3 maanden kregen wij onze plaatsingen te horen 
en hierbij bleek dat 7 man naar de bootjes gingen en een naar de van Braam Houckgeest 
kazerne, je weet wel de mariniers!!! Jip dat was dus ik!  
Na mij daar gemeld te hebben werd mij fijntjes medegedeeld dat ik maar een "vlootbaal" was 
en niet veel meer! Toen ik vervolgens het terrein op mocht om te gaan inrouleren en ik midden 
op een plat asfalt terrein stond, hoorde ik achter mij die korporaal van de Mariniers brullen, dat 
ik mij weer bij hem moest melden! 
Goed, ik draaide mij weer om en 
om van hem te horen dat ik op 
verboden terrein liep en op parade 
mocht verschijnen! Overigens ik 
was de enige op of rond het 
baksgewijs terrein!!! Dat koste mij 
een weekeind binnen en fijn dat je 
bij het begin van je carrière al 
zwaar werd bestraft, voor wat?   
Ik heb bij de administratie dan ook 
direct overplaatsing aangevraagd 
naar de varende vloot!! 
Overigens heb ik geen slechte tijd 
gehad bij de mariniers, want wat bleek, die konden helemaal niet koken en waren totaal op dat 
gebied afhankelijk van die paar vlootbalen!! Hetgeen natuurlijk wel een prettige toevoeging aan 
die tijd daar was. ha ha..... Na een periode van enkele maanden werd ik overgeplaatst naar de 
Hr. Ms. Isaac Sweers, die bleek net van de werf te zijn gekomen en nu een nieuwe bemanning 
kreeg. Na een opwerkingsperiode van enkele maanden, waarbij wij meer in Zuid Engeland zaten 
dan in Nederland, mooie tijd daar, bleek dat wij een reis naar de West zouden gaan maken in 
begin '72. Maar eerst nog ff schip van de wacht met kerst en oud op nieuw te zijn en veel 
Russen, die het nodig vonden om met die dagen vanuit de Oostzee naar de Noordzee te komen. 
In ieder geval de West reis aangevangen, met onderweg nog een Russisch spionageschip, met 
windkracht 10/11 door de Golf van Biskaje, waarbij driekwart van de bemanning doodziek in de 
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zijn kooi lag, toch erwtensoep en nasi gemaakt, vraag niet hoe, waarom en voor wie....... 
Vertrokken uit Den Helder en de eerste stop op de Azoren en hierna door naar Barbados en yes, 
stappen maar...en als je daar geweest ben dan weet je waar. Ik was zo groen als gras maar dat 
werd in rap tempo minder. Vervolgens door naar Willemstad met al zijn plezierige aspecten 
daar en toen was er in rap tempo geen groen gras meer over!! (jullie weten wel waar) 
Vervolgens flink wat geoefend daar, naar Cartagena, Tampa enz geweest en ik werd in snel 
tempo een ervaren marineman! Na terugkomst in Nederland werd ik na mijn 9 maanden term 
overgeplaatst naar de kazerne Erfprins, alwaar ik in de centrale kombuis de dieet keuken mocht 
runnen, was elke dag voor een man of 20 diëten maakte en in elkaar draaide, uiteraard ieder 
weer verschillend!  
Was niet zo spannend daar, dan alleen toen ik mijn latere eega daar ontmoette. 

 
Wederom 9 maanden daar gewerkt te hebben, met 
allerlei ups en downs overplaatst naar de Mijnendienst 
en wel naar de Hr. Ms. Borne welke in Vlissingen thuis 
hoorde. Mooie tijd op dit schip gehad en na verloop van 
tijd bleek deze de "mottenballen" in te gaan in Den 
Helder. Met de hele bemanning overgeplaatst naar de 
verbouwde Hr. Ms.  Abcoude. Ook hier natuurlijk van 
alles mee gemaakt, aanleggen bij toenmalig radio 
Veronica, plaatje aanvragen, belasting vrije sigaretten, 
shag en flessen drank geruild  met visser mannen voor 
verse vis. Af en toe zelf gevist met handgranaten op 

makreel, goh......Overigens op de Borne en Abcoude  was een bemanning van ongeveer 35 tot 
40 man en daar mocht jij alleen voor koken en bij operationeel vegen soms 3x per dag. Dat was 
dan een 24 uur per dag bedrijf, hetgeen niet altijd even makkelijk verliep!  Leuk was wel om van 
zeer nabij de opnames van Soldaat van Oranje te mogen zien, hetgeen zich in het bassin achter 
de Mijnendienst kazerne afspeelt.  
Vervolgens op de Abcoude prins Bernhard mogen ontmoeten die , uiteraard, op woensdag de 
blauwe hap kwam mee eten! Vervolgens naar verloop van tijd overgeplaatst naar de  
Hr. Ms.  Alblas, een ondiepwatermijnenveger (inshore) en hier nog heel wat tochten gemaakt 
met name rond de eilanden voor operationeel mijnen vegen, hetgeen niet altijd prettig was 
want ook hier 24 uur per dag eten maken voor 12 man, niet in de slaapverblijven konden 
komen, staand slapen was heel gewoon en zeer vermoeiend en als je dan thuiskwam was je 
kapot!! Op de Alblas ben ik gebleven tot einde diensttijd.  
O ja, ik ben tussentijds ook nog KVV’er geworden. 
 
Sterke verhalen:  
In mijn tijd bij de mariniers nog betrokken geweest (niet helemaal nuchter) bij het ophijsen van 
de fiets van de chef kok in de vlaggenmast op de kazerne. E.e.a. kwam als een raket naar 
beneden tijdens vlag hijsen bij baksgewijs! Na een intern onderzoek door de Marid geen 
verdachten gevonden (gelukkig maar)  
De Chef kok was niet echt blij, "die rotte mariniers"  ha haha! 
In Kopenhagen wat bloembakken leeggeplukt voor een bloemetje voor de bootsman!  
Werd niet helemaal in dank afgenomen door de plaatselijke overheid, maar ja wat moet je dan 
midden in de nacht als de kroegen gesloten zijn en de boots een toffe gast was!! De andere 
sterke verhalen wil ik toch maar niet aan het papier toevertrouwen, waren top, ruig en 
schitterend om mee te mogen maken!  
Nou bij deze, groeten. Jan 
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Zoutwaterverhalen 
 
Zeeziek en gebraden kip 
De Duitse bocht staat erom bekend. In het gebied van de Duitse wadden kan het behoorlijk 
spoken. De zee is daar knobbelig en de korte golfslag zorgt ervoor dat zeker wat kleinere 
schepen alle kanten op worden gesmeten. Zo ook wij met onze AMS. We hadden een 
veegoefening ten noordwesten van de wadden en door het slechte weer kreeg de bootsman 
opdracht het veegtuig in te nemen. De matrozen hadden al de grootste moeite om de 
scheerborden en drijvers zonder ongelukken binnen te halen want die dingen slingerden als ze 
boven water kwamen alle kanten op. Regelmatig hoorde ik in het stuurhuis vanaf het halfdek 
schreeuwen ‘opgelet’ en zag je iedereen wegduiken om zo’n gevaarte te ontwijken. Het 
veegtuig was binnen en we zetten koers naar de haven.  
Dat kwam mooi uit want we moesten water laden. Onze verdamper was stuk en ook na vier en 
twintig uur sleutelen niet aan de gang te krijgen dus stonden we op waterrantsoen wat 
sommigen aan boord niet erg vonden want die kwamen toch niet zo vaak in de wasplaats. 
Totdat het te gek werd en dan zorgden hun maten wel voor een opfrisser. Met een brandslang 
aan dek of onder de douche met zoutwater. We moesten nog een paar uur varen en de zee 
werd behoorlijk ruw. Zij die vrij van wacht waren kropen hun kooi in en altijd waren er mensen 
die dan nog even een biertje pakten voor het schaften.  
 

We zaten met vier man aan 
de kleine bakstafel in het 
dagverblijf en keken de 
kombuis in.  
De chef was al zeeziek naar 
bed gegaan dus de kippetjes 
die hij aan het braden was 
moesten we zelf maar 
afbakken, hij zag er geen kans 
meer toe. We deden ons best 
en na controle of ze wel gaar 
waren namen we de bak vol 
met gebraden kip mee naar 

onze tafel en begonnen te 
smullen, de vette smaak weg spoelend met een exportbiertje van H. We zetten ons zeevast 
tussen de tafel en de scheepshuid.  De kip en het bier smaakten.  
Tenslotte krijg je op zee altijd snel trek. 
Nu wil het geval dat vlak naast onze tafel het luik is naar het matrozen slaapverblijf waar het 
donker was omdat iedereen trachtte te slapen. Maar onze schranspartij gooide roet in het eten 
en de een na de ander werd wakker maar riepen niet naar boven dat we moesten stoppen met 
eten, ze waren al te ziek. De lucht van gebraden kippetjes ging door het hele schip en al spoedig 
kwam er een matroos uit hun slaapverblijf de trap op rennen en zonder naar ons te kijken door 
de waterdichte deur naar dek verdween. Daar hoorden we de vreselijkste geluiden vandaan 
komen. We namen nog maar een biertje en elke keer als er een matroos langs ons naar dek 
verdween turfden we het aantal op een papiertje. Bij de twaalfde konden we stoppen, het 
verblijf was grotendeels leeg, net als de bak met kip en aan dek was het bijna vol.  
 
Toch moest ik een rondje schip maken en na via dek de beide schroefassen doorvoeringen te 
hebben gecontroleerd ging ik na de hoofdmachinekamer naar de machinekamer met de 
veegdiesels. Daar was ook alles in orde tot ik achter de bakboorddiesel keek.  

Hr.Ms. Bolsward is slecht weer. Eigenaar foto onbekend. 
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Daar lag een machinist op de smalle vloerplaten tussen de diesel en de scheepswand. Weliswaar 
zeevast maar volgens mij, het was bijna donker daar, helemaal bleek en met de ogen dicht.  
Stil ging ik terug naar de bakstafel en zei wat ik had gezien. Dat vonden ze prachtig. 
De kwartiermeester haalde uit de kombuis een kippenpoot die nog lekker warm was. Ging naar 
de veegkamer en de slapende stoker en legde de kippenpoot zo dat het vlak bij de slaper zijn 
gezicht lag. We stonden allemaal te wachten op de ontploffing.  
De kip rook heerlijk, druppelde zelfs een beetje en langzaam drong het ook tot de stoker door, 
hij deed zijn ogen open en werd zonder overdrijven nog bleker. Hij sprong op en zag ons staan 
en na een krachtterm vloog hij naar dek om over de reling naar de golven te kijken.  
Wij konden ook niet slapen en maakten de rest van de tocht af met kip en klaverjassen.  
In de buurt van een eiland werd de zee rustiger, werd alles aan dek schoongespoeld en de 
verblijven gedweild. We liepen de haven binnen. Geen kip maar water laden. 
 

Werkzaamheden en toekomstplannen 

De werkzaamheden aan het onderhoud gaan gestaag door. Afhankelijk van het weer wordt het 

breeuwen van de nieuwe dekplanken verder aangepakt. Net als het weer het schilderwerk aan 

dek soms verhindert. In de machinekamer staan ze niet helemaal droog voor het onderhoud en 

de monteurs gaan door het hele schip hun gang.  

Goed om te weten is dat verschillende sponsors geweldige steun verlenen aan het schip 

waardoor de toekomst van het schip er steeds meer positieve kanten krijgt.  

De provoost heeft alles in de hand wat betreft het schoonschippen en schilderwerk in het 

binnenschip. Gelukkig heeft hij indien nodig genoeg helpende handen. 

De schilderwerkzaamheden aan de romp vereisen maatregelen om vervuiling van het water in 

de haven door schuren en afsteken van de oude verflagen te voorkomen.  

Daarom moeten er op de plaatsen waar schilderwerk wordt verricht eerst zeilwerk aan de romp 

opgehangen om alles op te vangen. Tijdrovend werk maar noodzakelijk voor het milieu. 

 

Degene die in contact zijn met de organisaties van maritieme evenementen en andere trips zijn 

daar druk mee bezig. Er zijn contacten die er veel belovend uitzien maar overheidsmaatregelen 

kunnen nog roet in het eten gooien. Zoals hierboven is vermeld is de reis naar Amsterdam 

volgens alle opvarenden prima verlopen en iedereen kijkt nieuwsgierig naar de update van het 

vaarprogramma 2021 om de trip er uit te pikken die er voor hen aantrekkelijk uitziet. 

Helaas is de dagtocht met oud-marinepersoneel, de Jan Kaauwgoep, door het bestuur van de 

Bernisse om ongewenste besmettingen te voorkomen geannuleerd.  

Voor deze groep is de alternatieve datum 25 september op de agenda geplaatst.  

Zij worden hiervan door de beheerder van de facebookpagina op de hoogte gehouden.  

Helaas is de trip naar de ‘Branderfeesten’ in Schiedam ook al geannuleerd en de ‘Furiade’ in 

Maassluis wordt geannuleerd als de maatregel van 1,5 meter afstand begin oktober dan nog 

geldt. Er blijven nog trips over om naar uit te kijken. Op dit moment staan de havendagen 

Rotterdam nog op het programma. Hopelijk kunnen we op 9 oktober zo’n 40 tot 50 Belgische 

gasten (donateurs en vrienden van de Bernisse) verwelkomen die met hun campers in de buurt 

komen kamperen en op in twee ploegen, een ochtend en middag vaartocht, het Haringvliet 

gaan bezoeken. De organisatie daarvan loopt nog. 

Verder zijn er trips waarvan het bestuur nog in onderhandeling is met de organisatoren 

daarvan. Mochten die doorgaan ziet het jaar 2021 er zonniger uit dan gedacht en kan de 

bemanning haar gasten aan boord mooie, interessante trips aanbieden. Hopelijk! 
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Door fysio sport er een bijzondere vriend van de Bernisse erbij 

Al weer een paar jaar geleden heb ik in de fitnesszaal bij de fysiotherapeut een bijzonder mens 

leren kennen. We hebben beide onze lichamelijke mankementen en al zwetend en puffend op de 

loopband naast elkaar wordt er behoorlijk veel gepraat. Hij toonde heel veel interesse voor het 

vrijwilligerswerk wat mijn collega’s en ik voor de AMS Bernisse doen. 

Daar ik, samen met Ab van Ommen, de samensteller van onze digitale scheepskrant  

“Het Kabelgat” ben, was hij daarin erg geïnteresseerd en mede daardoor krijgt hij van mij elke 2 

maanden de digitale krant. Zijn naam is Andreas Laudy en broeder in het klooster de Sint-

Willibrords abdij in Doetinchem. Hij is boekbinder en beheerd dan ook de boekbinderij van het 

klooster.  

 
Andres Laudy 

 
De boekbinderij 

Door mijn belangstelling voor zijn werk en wat hij d.m.v. foto’s en video’s op facebook zet, heeft 

hij mij aangeboden als wij de nodige uitgaves van “Het Kabelgat” bij elkaar hebben deze in te 

binden als prachtig boekwerk met een mooie kaft. 

De Abdij ligt in een prachtig natuurrijk gebied met heel veel wilde dieren en dat laat Andreas 

ook heel graag zien op facebook. Pas geleden nog een opmerking van hem.  

Herman, ik word ’s nachts wakker van gesnurk onder mijn slaapkamerraam, ik ga kijken en ligt 

er een ree onder mijn slaapkamerraam. 

 
Andreas in pij 

 Andreas 
maakt ook 
graag 
fietstochten en 
daarbij mag de 
pet van de 
Bernisse die hij 
van mij 
gekregen heeft 

natuurlijk niet ontbreken. Misschien is dit ware 
verhaal niet 100% Bernisse gerelateerd, maar ik 
wilde het u in deze rare tijd van Corona en de 
Bernisse hierdoor weinig vaart niet onthouden. 
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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: 
 

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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