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Tegenover het Politiebureau ziet u het bordje 
Wiebe Wesselspad geschroefd aan een klein 
huisje. Wiebe Wessels was walviscomman-
deur en leefde van 1735 tot 1813. Ook was hij 
politiek actief: hij was lid van de twaalfraad 
van Nes. 
 
 
 
 
 
 
 

Het kleine huisje, waarin toen de kookgele-
genheid was vanwege de kookluchtjes, hoort 
bij de uit 1688 daterende Commandeurswo-
ning. Van deze kookhuisjes zijn er weinig be-
waard gebleven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Links hiervan gaat u het Vermaningspad in 
met pittoreske commandeurshuisjes en vóór 
u de Vermaning, het kerkje van de Doopsge-
zinde broederschap. In het voorjaar en begin 
van de zomer ziet u daar de klaprozen bloei-
en. Deze Vermaning is het oudste kerkje van 
Nes. 
 
 
 
 
 
 

Het witte huisje, verscholen in een weelderige 
tuin is het witte freule-huuske. Hier woonde 
Julia Maria van Heeckeren, geboren op 15 
mei 1840 in Nes en overleden op 13 juni 
1927.eveneens in Nes Ze was de dochter van 
grietman en Amelands eerste burgemeester 
Daniel Wigbold Crommelin baron van Heec-
keren en Metje Sybrands Bakker en ligt in Nes 
begraven op de Algemene Begraafplaats. 
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Het dorp Nes, met haar leuke winkels, sfeervolle restaurants, eetcafé's en bars heeft een andere 
kant, zo u wilt een achterkant. Een netwerk van paadjes en idyllische dorpstafereeltjes, waar je 
je kunt voorstellen hoe de Commandeurs, de schippers, hun vrouwen en vooral de kinderen 
leefden in de tijd dat de Commandeurswoningen werden gebouwd. Zo'n netwerk van paadjes 
die min of meer gekruist lagen op de brede zandpaden waar vroeger de paarden en wagens of 
koetsjes reden, vind je op meer Waddeneilanden b.v. op Fanö in Denemarken. De paadjes waren 
niet zo modderig als de veel bereden brede paden, men was er veilig voor op hol geslagen paar-
den en het was een prachtig speelterrein voor de kinderen. Je ziet de Commandeurs, op zoek 
naar bemanningsleden voor hun tocht naar het hoge noorden, hier in je fantasie wel lopen in 
het welvarende Nes van de zeventiende en achttiende eeuw. U wordt hierbij uitgenodigd om op 
een wandeling door dit pittoreske dorpje een uurtje met hen mee te lopen. 
 

 

De start van de wandeling is bij Warenhuis 
van den Brink in de Van Heeckerenstraat in 
het hart van Nes. Van hier uit loopt u linksaf 
de Reeweg in en stopt u even om rond te kij-
ken naar het Oude Gemeentehuis, nu The Je-
wel, Galerie Philadelphia. Dit pleintje, vroeger 
een grasveldje heette de Afslag. Hier werd de 
vis geveild door Amelander vissers, en later 
door vissers die door slecht weer noodge-
dwongen op Ameland belandden en hun vis 
bij afslag verkochten. Blijft u aan de linkerkant 
van de Reeweg. Links en rechts ziet u oude 
commandeurshuizen, waarin nu een winkel of 
restaurant gevestigd is. Rechts ziet u het 
Rijksgebouw: vroeger Kantoor van Rijkswater-
staat, maar ook een pand waar Koningin Wil-
helmina of Prins Hendrik logeerden bij een 
bezoek aan Ameland. 
 
 
 
 
 
 
 

Even verder op nummer 17 staat het Kardi-
naalshuis, de Amelandse residentie van Kar-
dinaal de Jong. 
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U kijkt aan tegen een commandeurswoning 
uit 1682 en gaat voor het huisje rechts de van 
der Stratenweg in. Let op de mooie huisjes 
om u heen. Na dit gedeelte van de Van der 
Stratenweg kiest u de Molenweg. 
 
 
 
 
 
 
 
 

We gaan naar de molen! De Phenix op de 
Mullensduun (Molensduin), een graanmolen 
is soms geopend is. De molen werd in 1880 
herbouwd, nadat de vorige molen door de 
bliksem was getroffen en verbrand.  
De Mullensduun is een geliefde helling voor 
de kinderen van Nes om met hun slee vanaf 
te glijden. 
 
 
 
 
 
Loopt u vanaf de Molen een stukje terug, plm. 
25 meter. U vindt rechts tussen de tuin en het 
schuurtje door een smal ongeplaveid voet-
paadje, langs een weilandje richting dorp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het komt uit op de Lijnbaan, genoemd naar 
een touwslagerij, die rond 1830 vlakbij in dit 
gebied bestond. U gaat echter direct links en 
neemt het pad 'De Reed'. Recht voor u ziet u 
een huis uit 1699. Het heeft bogen in rode 
steen zowel boven de ramen alsook boven 
het ontspanningsruitje. Verder ook een laag 
metselwerk in rode steen boven de waterlijs-
ten. Bijna rechtuit gaat u vervolgens om de 
Hervormde Kerk het Kerkepad in. 

82  
 

Vanuit het Vermaningspad kiest u de weg 
naar rechts: de Burgemeester Waldastraat 
met aan beide zijden Commandeurshuisjes, 
met niet gelijke richels. Mooi het kleinste 
huisje met één richel op nummer 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan het eind van de straat rondt u een zonnig 
plekje, met daarop het standbeeld van de op 
Ameland geboren Kardinaal de Jong, vooral 
bekend door zijn onverzettelijke houding te-
gen de bezetter in WOll. Op deze plek, die 
uitnodigt om even te gaan zitten staat ook 
het oude brandspuithuisje, wat soms geo-
pend is en waar men de handpompspuit van 
weleer kan zien.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Rechts van het standbeeld van Kardinaal de 
Jong loopt u de Kardinaal de Jongstraat in. Na 
ca. 50 meter ziet u rechts het gebouw: De 
Statige Dames, destijds een van de eerste 
pensions en nu een appartementencomplex. 
Als u het gebouw bent gepasseerd, ziet u 
rechts een steegje en staat u oog in oog met 
een prachtige, 300 jaar oude linde bij een ver-
scholen commandeurswoning. Het is de oud-
ste boom van Ameland. 
 
 
Vervolgens passeert u de charmante com-
mandeurswoning 'de Vistil'. Vervolgens gaat u 
na twee winkels gepasseerd te zijn rechtsaf, 
de Marten Jansenstraat in. 
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Kiest u de Epke van der Geestweg. Voorbij 
Restaurant Zee van Tijd kiest u links het erg 
smalle Jan Brouwerpad. Aan het eind van dit 
pad ziet u een fraai gerestaureerde comman-
deurswoning, waar Jan Brouwer woonde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gaat u rechts de Torenstraat in. Links op de 
hoek ziet u de voormalige reddingbootschuur. 
Nog altijd staat op dit makelaarskantoor van 
nu de naam Koninklijke Noord- en Zuid Hol-
landsche Redding Maatschappij, waar vroeger 
de roeireddingboot van Nes stond. Bij Super-
markt de Spar gaat u de Epke van der Geest-
weg in. Vervolgens kiest u links het smalle Jan 
Brouwerpad, wat u slingerend langs de ach-
terdeur van het burgemeestershuis brengt. 
 
Links van u stond in de 19e eeuw de Zeevaart-
school, toen onderdeel van de Lagere school 
van Nes. Als u de Torenstraat weer heeft be-
reikt, steekt u deze over en belandt u weer op 
de Torenshoogte. U wandelt links van de to-
ren langs restaurant het Witte Paard. Dit res-
taurant is genoemd naar het schip van walvis-
commandeur Marten Jansen. Het verging in 
1777 na een heftige storm bij Spitsbergen. 
 
Loopt u door totdat u op het Kerkplein aan-
komt: hier staat de Nederlands Hervormde 
Kerk en hier tegenover het van Heeckeren-
huis, wat eens de Hervormde Pastorie was. 
Onder de prachtige oude paardenkastanjes, 
die in de lente bloeien met weelderige witte 
bloemen, ziet u links en rechts wat comman-
deurshuizen. Het is een plek om even tijd te 
nemen en op een bankje rond te kijken. 
 
  

84  
 

Bij de Hervormde Kerk steekt u over naar de 
Kerkstraat. Kijkt u rond in een dorpsbeeld, zo-
als dat ook al bestond in de 18e eeuw. Vervol-
gens kiest u bij het Commandeurshuisje met 
jaartal 1796 de Torenshoogte. Op dit pad 
blijft u ca. 20 meter. Neem dan het paadje 
links, meteen na het passeren van het com-
mandeurshuisje, het paadje leidt u over de 
Torenshoogte. U passeert de Toren vervol-
gens aan haar linkerkant. De toren werd ge-
bouwd in 1664 als zeebaken en verhoogd in 
1732. Het is de klokkentoren van Nes. 
 

Hierna kruist u de Torenstraat. Recht voor u 
loopt u het steegje in links van Restaurant 
Rixt. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
U komt bij de Rixt van Doniaweg aan waar u 
rechts het oudste huis van Nes uit 1625 ziet 
met een topgevel, die heel bijzonder is voor 
Ameland. De gevel is gebouwd in rode, Gro-
ninger baksteen. Deze woning is uniek in de 
Amelander woningbouw. Vroeger konden aan 
de buitenkant de ramen worden gesloten met 
houten luiken. De woning haalde het Jour-
naal, toen bij de zware herfststorm in 2013 
links en rechts ervan twee zware oude iepen 
neerstortten en het huisje wonder boven 
wonder onbeschadigd bleef. 
 
 
 
Daar tegenover: commandeurshuisjes met 
afwijkende richels! De twee witte huizen zijn 
van latere tijd: links de vroegere Doopsgezin-
de pastorie en rechts het vroegere burge-
meestershuis. U komt links langs een paar 
commandeurshuisjes en aan de overkant de 
vroegere Openbare school, wat nu een mode-
zaak is. 
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Is hij de laatst levende van de Koopvaardij-
bemanning van de Oorlogsjaren 1940 – 1945? 
In ieder geval is hij de laatst levende zeeman 
uit de Tweede Wereldoorlog op Ameland, de 
nu 97 jarige Simon Elgersma. 
In de dertiger jaren van de vorige eeuw was 
de toekomst voor jonge mensen op Ameland 
niet rooskleurig. Er was weinig werk, een mo-
gelijkheid om te studeren was er niet, kinder-
bijslag bestond nog niet. Honger had men 
niet, men had een roggeveldje en een groen-
tetuin en bijna iedereen was een kleine boer 
met 2 of 3 koeien. Er was dus melk voor eigen 
gebruik en de kippen legden de eieren. 

NAAR ZEE 
Simon werkte na school bij de bakker en de 
slager, maar wilde graag naar de koopvaardij, 
net als zijn broers Piet en Theo. Het was 
moeilijk om bij de Koopvaardij te komen, 
hoewel jongens van Amelander afkomst een 
goede kans maakten. Zijn broer Piet werkte 
sinds 1934 bij de Maatschappij Nederland en 
zijn superieuren waren erg tevreden over 
hem. Hij had zich al door een paar rangen 
heen gewerkt en was op weg om chef kok te 
worden. In 1936 werd Simon aangenomen bij 
de Maatschappij Nederland en ging ook hij 
voor de eerste keer naar zee aan boord van 
de 'Johan van Oldenbarneveldt', een passa-
giersschip dat voer op Indonesië.  
Ook hij werkte in de kombuis, daar kwam zijn 
ervaring bij de bakker en slager in Nes goed 
van pas. Op een van zijn eerste reizen kreeg 
Simon echter malaria en belandde als 17-
jarige jongen ernstig ziek en moederziel al-
leen in het ziekenhuis van Durban. Ook later 
bleef de malaria hem nog vaak achtervolgen. 
In 1938 werd prinses Beatrix geboren. Op dat 
moment voer Simon op de 'Bintang', die be-
halve vracht ook passagiers vervoerde op de 
Middellandse Zee. Hij vertelt: "Er ontstond 
spontaan een feest onder de passagiers, de 
officieren en de rest van de bemanning. Het 
was vliegend stormweer en het schip rolde 
heen en weer, ook omdat het een lading had, 
die dat nog verergerde. Eigenlijk was het di-
ner al klaar, maar er moest een feestmaal op 
tafel komen. Toen ik voor extra ingrediënten 

in het magazijn kwam beneden in het schip, 
sloeg het water door de koekoek. Per ongeluk 
stootte ik tegen een vat met kapucijners, wat 
omviel. Ik stapte op de overal rollende kapu-
cijners en belandde zeer onzacht tegen de 
muur van het magazijn. Met het feestmaal is 
het toch nog goed gekomen". 

OORLOG EN OPERA 
In 1939 was hij weer op Ameland. Toen hij na 
zijn verlof weer vertrok, wist hij niet dat het 
tot 1947 zou duren voor hij terug zou zijn. 
Toen de oorlog begon was hij 19. Begeleid 
door konvooien voer hij bijna de hele wereld 
over, hij vertrok vanuit Liverpool via de Straat 
van Gibraltar naar Malta en voer dan verder 
naar Australië, Nieuw Zeeland, Nieuw Guinea, 
Indonesië, Tasmanië. Inmiddels klom hij op 
tot chef kok, rondde Kaap de Goede Hoop en 
Kaap Hoorn in de Roaring Fourties waar het 
eten in rekken op het fornuis en stond om te 
voorkomen dat de pannen eraf geslagen wer-
den. Vaak stond hij van 's morgens vroeg tot 
's avonds laat in de kombuis zonder daglicht 
te zien. "Ik kocht soms voor een jaar eten in 
als we in een haven waren. We bakten koek-
jes, maar moesten ook vlees uitbenen. We 
hadden een koeling en vriesruimte aan boord. 
Brood bakken deed ik ook, maar na een aan-
tal maanden werd het moeilijker: de werking 
van de gist werd minder. Met apparatuur 
moest je je behelpen, ik voelde met mijn 
hand in de oven hoe de temperatuur was".  
 
Toch was hij ook jong. Simon vertelt: "Ik ging 
tijdens mijn verlof in de VS graag naar de ope-
ra. Daar heb ik haar ontmoet: de Operazange-
res Martina Zuhiri. Andere bemanningsleden 
waren vaak jaloers als er bij aankomst in een 
haven voor mij een stapeltje brieven lag en 
voor hen was er bijna niets. Martina schreef 
me trouw en zou me ook later nog te hulp 
komen. Kleding was ook heel schaars. Toen ik 
in 1943 de kans had 2 broeken, 2 hemden en 
een Engelse versie van het wereldberoemde 
kookboek van Auguste Escofier te kopen, 
deed ik dat onmiddellijk. Kort daarop werd 
ons schip getorpedeerd, ik had weer niets. 
Gelukkig kan ik het nog navertellen!"  

6.15 KOOPVAARDIJ IN DE OORLOGSJAREN 
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Aan het eind van het pleintje gaat u rechts de 
Marten Jansenweg in. U steekt de Van Heec-
kerenstraat over en vervolgt uw weg over de 
Burgemeester Waldastraat naar rechts.  
 
 
 
 
 
 
In dit rustieke straatje, beschermd dorpsge-
zicht, ziet u aan beide kanten Commandeurs-
huisjes zoals: 'De Sagenhoek' en het witte 
huisje Menno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aan het eind van de Burgemeester 
Waldastraat, nadat u de prachtige gerestau-
reerde woning met jaartal 1731 gepasseerd 
bent, komt u weer terug op de Reeweg, waar 
u rechts het voetpad kiest. Het voert u terug 
naar hartje Nes, waar u aan de rechterkant 
Warenhuis van den Brink weer ziet waar u uw 
wandeling begon. 
 
 
 
 
 
Plattegrond van het centrum van Nes. Om de 
wandeling te lopen volgt u de pijlen in de 
aangegeven richting. 
  


