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Baukje Blijleven, leerling van de Rietlandenschool, noemt de 

namen op van de bemanningsleden van de Engelse Short 

Stirling bommenwerper die in de nacht van 25 op 26 mei 1943 

neerstortte in het IJsselmeer in de ‘Kuil van Marken’: 

 

Jack Henry Uden, oud 21 jaar,  
Pilot Sergeant 

Walter Edwin Lawrence Morse, oud 25 jaar,  
Navigator Pilot Officer 

Frederick Arthur Williams, oud 34 jaar, 
Radio Operator Sergeant 

Horace Stephen Scott, oud 28 jaar, 
Top Turret Gr. Sergeant 

Howard Stephen Winchester, oud 26 jaar, 
Bomb Aimer Flight Officer 

Leslie George Hadden, oud 24 jaar, 
Flight Engineer Sergeant 

Charles John Percival, oud 26 jaar, 
Tail Gunner Sergeant 

 

Onder begeleiding van het Marker Brass Ensemble: 

Kranslegging door de burgemeester van de Gemeente 

Waterland mevr. Luzette Wagenaar-Kroon. 

Sigrid Zeeman en Jarno Zondervan, leerlingen van de 

Rietlandenschool, leggen bloemen bij het Marker 

gedenkteken.  

Mats Teerhuis en Wessel van Altena, leerlingen van de 

Rietlandenschool, leggen bloemen bij het Engelse 

gedenkteken. 

 

Defilé door de nabestaanden en alle andere aanwezigen langs 

de gedenktekens. 
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Programma 4 mei herdenking op Marken 
 

 

Woensdag 4 mei 2016 om 19.15 uur  

in Dorpshuis ‘Het Trefpunt’, Kerkbuurt 90, Marken 

en vanaf 19.45 uur buiten bij de gedenktekens W.O. II 

 

 

Thema: Gevaren op zee. De koopvaardij in WO II 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Organisatie: Christelijke Oranjevereniging ‘Marken en Oranje’ 
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Bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog in 1939 is de 

Nederlandse koopvaardijvloot een van de grootste ter wereld. 

Deze schepen worden, al dan niet verplicht, ingezet voor de 

oorlogsvoering. Zo worden ze onder andere gebruikt bij de 

evacuatie van Duinkerken, de grote invasie van Noord-Afrika 

en de bevoorrading van de Verenigde Staten, Engeland, 

IJsland en Australië. Door het oorlogsgeweld wordt de 

Nederlandse handelsvloot uiteindelijk gehalveerd en 3.500 

opvarenden vinden de dood. 

 

Medewerkenden: 

Marker Brass Ensemble o.l.v. Klaas Elbert Pereboom 

Marker Mannenkoor o.l.v. Jan Peereboom 

Leerlingen van de Chr. Basisschool ‘De Rietlanden’ 

Stichting Dorpshuis ‘Het Trefpunt’ en André Peereboom 

 

 

 

Opening door het Marker Brass Ensemble en het Marker 

Mannenkoor 

 

Domine, salvam fac Reginam nostram! 

Et exaudinos in die, qua invoca verimus te. 

Domine, exaudi orationem meam etclamor meus ad te veniat. 

 

Heer, bescherm onze Koning! 

En luister naar ons op de dag, dat wij U aanroepen. 

Heer, luister naar mijn gebed en laat mijn geroep tot U 

komen. 

 

Welkomstwoord 
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Bente Teerhuis en Amber Schouten, leerlingen van de 

Rietlandenschool, noemen de namen op van de Marker 

mannen: 

 

Cornelis Zeeman Ezn, oud 40 jaar,  

18 november 1939, monding Theems, Noordzeekust, Engeland  

Jaap Teerhuis Jbzn, oud 59 jaar,  

25 januari 1941, Finchley/Londen, Engeland  

Emgert Zondervan Jzn, oud 21 jaar,  

maart 1942, Balikpapan, Borneo, Indonesië  

Klaas Dorland Kzn, oud 20 jaar,  

3 september 1942, Mülheim a/d Ruhr, Duitsland  

Pieter Schipper Jbzn, oud 57 jaar,  

14 september 1942, Caribische Zee, 110 mijl noord van Trinidad  

Hein Visser Mzn, oud 57 jaar,  

27 april 1943, Middellandse Zee, 10 mijl ONO van Kaap Bengat, 

Algerije  

Jacob Boes Kzn, oud 41 jaar,  

24 februari 1944, Atlantische Oceaan voor de Straat van Gibraltar  

Cornelis de Groot, oud 31 jaar,  

13 september 1944, op de Rijn nabij Millingen  

Frederik Schouten, oud 56 jaar,  

4 februari 1944, Ergste, Duitsland  

Cornelis Visser Hzn, oud 28 jaar,  

23 maart 1944, Indische Oceaan ten zuiden van Ceylon  

Jaap Janssen Czn, oud 66 jaar,  

22 april 1945, New York, U.S.A.  
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ben ik vrij onverveerd, 

den Koning van Hispanje 

heb ik altijd geëerd.  

 

Mijn schild ende betrouwen 

zijt Gij, o God mijn Heer! 

Op U zo wil ik bouwen, 

verlaat mij nimmermeer! 

Dat ik toch vroom mag blijven, 

uw dienaar t' aller stond, 

de tirannie verdrijven 

die mij mijn hart doorwondt.  

 

Merel Visser, leerling van de Rietlandenschool, leest het 

gedicht ‘Ik droomde’ van Manon Budding voor 

 

 Ik droomde over vrede 

Vrede, geen geweld 

Een wereld vol vriendschap en geluk 

Nergens is meer oorlog 

Geen oorlog, geen geweld 

Mijn allermooiste dromen 

Zal er ooit zo’n wereld komen? 

Een wereld zonder haat 

Zonder haat en zonder ruzie 

Iedereen leeft in blijdschap 

Blijdschap en geluk 

Vrijheid geen verzet meer 

Geen verzet en geen vervolging 

Misschien zal er ooit zo’n wereld komen 

Een wereld vol vrede en geluk 

Mijn allermooiste dromen 

Zal er ooit zo’n wereld komen? 
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Samenzang: Eternal Father, strong to save 

 

O eeuw’ge Vader, sterk in macht, 

wiens arm betoomt der baren kracht, 

die wijst de grond-looz’ oceaan 

de hem gestelde perken aan, 

o wil verhoren onze bee 

voor hen die zijn in nood op zee! 

 

O Christus, wiens bestraffend woord 

door wind en water werd gehoord, 

die onder ’t stormen rustig sliep 

en wandeld’ over ’t schuimend diep, 

o wil verhoren onze bee 

voor hen, die zijn in nood op zee! 

 

O God, die ons behoeden wilt, 

bescherm de broeders, wees hun schild 

in storm en strijd, ga met ze mee 

en red ze van ’t geweld der zee, 

dat land en water wijd en zijd 

lofzingen uw barmhartigheid. 

 

Naomi Abcouwer, leerling van de Rietlandenschool, leest het 

gedicht ‘Verzet’ van Sietse Wijnsma voor 

 

Verzet je tegen onderdrukking van mensen door mensen. 

Is macht dan zo belangrijk, zo belangrijk iemand dood te 

wensen? 

Verzet je tegen gedachten dat je beter bent dan de ander. 

Voel je niet verheven, maar leef naast elkander. 

Verzet je tegen oorlog, laat hem niet beginnen, 
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want hij kent alleen maar slachtoffers, niemand zal ooit 

winnen. 

Verzetten tegen … het klinkt zo stoer: achter een idee gaan 

staan, 

maar zou het niet beter zijn als het woord verzet niet hoefde 

te bestaan? 

 

‘De Storm’ door het Marker Mannenkoor 

 

Meester, de stormwind raast woedend, de golven slaan 

dreigend neer. 

De hemel is vol zwarte wolken, waar vind ik nu redding, Heer? 

Ziet toch, Heer, hoe ik in nood ben, hoe bang mijn harte slaat! 

Het kan ieder moment nu gebeuren, dat zinkend het schip 

vergaat. 

 

Hij zegt tot de storm luister naar mijn wil. 

Zwijg, wees stil! Zwijg, wees stil! 

Hoe er de stormwind ook buldert en blaast, 

steeds wilder en luider, steeds feller maar raast, 

het scheepje vaart zeker, dat is gewis, 

als Jezus, de Meester aan boord maar is. 

Want alles, het gaat zo Hij het wil. 

Zwijg, wees stil! Zwijg, wees stil! 

Want alles, het gaat zo Hij het wil. 

Zwijg, zwijg, wees stil! 

 

Meester, de storm is gaan liggen, de duistere nacht verdween. 

De zon zendt haar lieflijke stralen, ’t is rustig nu om mij heen. 

Laat mij, o dierbare Heiland, verder nooit meer alleen. 

Breng dan toch, Heer, mijn scheepje heel zeker, naar veilige 

haven heen. 
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Om 19.45 uur gaan alle aanwezigen naar de gedenktekens 

buiten bij Het Trefpunt 

 

Samenzang begeleid door het M.B.E.: Abide with me 

 

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt. 

De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt. 

Andere helpers, Heer, ontvallen mij. 

Der hulpelozen hulp, wees mij nabij. 

 

Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt. 

Alles verdoft wat glans bezat en gloed. 

Alles vervalt in ’t wisselend getij, 

maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij. 

 

U heb ik nodig, uw genade is 

mijn enig licht in nacht en duisternis. 

Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 

In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij. 

 

Koraalmuziek door het Marker Brass Ensemble 

 

Signaal ‘Taptoe’ door M.B.E. trompettiste Evalina Pereboom 

 

Twee minuten stilte 

 

Het Wilhelmus 

 

Wilhelmus van Nassouwe 

ben ik van Duitsen bloed, 

den vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood. 

Een prinse van Oranje 


