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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..... 


