
 

 

 

4 mei 2018 

Herdenking oorlogsslachtoffers op Marken 

Vrijdag 4 mei 2018 om 19.15 uur 

in Dorpshuis Het Trefpunt, Kerkbuurt 90, Marken 

en aansluitend vanaf 19.50 uur buiten bij de gedenktekens W.O. II 

 

 
Landelijk thema: ‘Verzet’ 

 

 
 

 

Medewerkenden: 

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

Het Marker Mannenkoor o.l.v. dirigent Jan Peereboom. 

De burgemeester van Waterland, mevrouw L.M.B.C. Kroon. 

Leerlingen van de Chr. Basisschool ‘De Rietlanden’. 

De Gemeente Waterland. 

Stichting Dorpshuis Het Trefpunt. 

André Peereboom (techniek). 

Organisatie:  

Chr. Oranjevereniging ‘Marken en Oranje’. 

 

 

 

 

Opening door het Marker Brass Ensemble met ‘Nimrod (The Hunter)’ van Edward Elgar. 

 

 

Welkomstwoord door bestuurslid Oranjevereniging en toespraak door de burgemeester van 

Waterland, mevrouw L.M.B.C. Kroon. 

 

 

‘Denk dan aan ons, Heer’ door het Marker Mannenkoor o.l.v. Jan Peereboom. 
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Ilse Schipper, leerling van ‘De Rietlanden’, leest het gedicht ‘Verzet begint niet met grote 

woorden’ van Remco Campert: 

 

Verzet begint niet met grote woorden 

maar met kleine daden 

 

zoals storm met zacht geritsel in de tuin 

of de kat die de kolder in zijn kop krijgt 

 

zoals brede rivieren 

met een kleine bron 

verscholen in het woud 

 

zoals een vuurzee 

met dezelfde lucifer 

die een sigaret aansteekt 

 

zoals liefde met een blik 

een aanraking iets dat je opvalt in een stem 

 

jezelf een vraag stellen 

daarmee begint verzet 

 

en dan die vraag aan een ander stellen. 

 

 

‘Elegy on the RAF Theme’ van Wing Commander H. Barrie Hingley door het Marker Brass 

Ensemble o.l.v. Klaas Elbert Pereboom. 

 

Laura Kaars, Jorrit Korstman, Robin de Waart en Renate de Jong, leerlingen van ‘De 

Rietlanden’, dragen het gedicht  ‘Geluidloos verzet’ van Jasmijn Seghers voor: 

 

Dromen verwoest 

Gevoelens verslonden 

Ogen niet meer open 

Voor altijd dicht 

Stemmen gesmoord 

Door gemene monden 

Met z’n allen op weg 

Naar het eeuwige licht 

Liefde afgepakt 

Geluk meegenomen 

Tranen geboren 

Wangen met zout 

 

En geen van hen die wist 

Wat hen zou overkomen 

Twijfel maar vooral hoop 

alles ging fout. 

Nu zijn we hier 

Bevrijd en zonder zorgen 

Lachend en stralend 

Want we zijn gered 

Onze gedachten gaan uit 

Naar diegenen zonder stem 

Naar diegenen met de kracht 

Van geluidloos verzet 

 

‘Nightfall in Camp’ van D.A. Pope door het Marker Brass Ensemble en het Marker 

Mannenkoor. 

 

‘Houd mij vast’ door het Marker Mannenkoor.  
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‘You raise me up’ door het Marker Mannenkoor begeleid door Dominic Zeeman. 

 

Het Marker Mannenkoor zingt ‘Op de Grebbeberg’. 

 

 

 

Allen gaan naar buiten via de beide zijdeuren van de grote zaal en de beide uitgangen van de 

hal.  

 

Het Marker Brass Ensemble stelt zich op tegen de muur van Dorpshuis ’t Trefpunt.  

 

Stilte tot aan het signaal ‘Taptoe’. 

 

Om 20.00 uur: Signaal ‘Taptoe’ door de hoornblazer van het Marker Brass Ensemble Rutger 

Pereboom gevolgd door 2 minuten stilte. 

 

Samenzang ‘Wilhelmus’ begeleid door het Marker Brass Ensemble. 

 

Wilhelmus van Nassouwe 

ben ik van duitsen bloed, 

den vaderland getrouwe 

blijf ik tot in den dood. 

Een prinse van Oranje 

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.

Marit Zeeman en Dyan Schipper, leerlingen van ‘De Rietlanden’, noemen de namen op van 

de Marker mannen die na de oorlog niet terugkeerden op Marken 

 
18 november 1939, Cornelis Zeeman, oud 40 jaar, in de monding van de Theems 

 

25 januari 1941, Jaap Teerhuis, oud 59 jaar, Londen 

 

Maart 1942, Emgert Zondervan, oud 21 jaar, Balikpapan, Indonesië 

 

3 september 1942, Klaas Dorland, oud 20 jaar, Mülheim a/d Ruhr 

 

14 september 1942, Pieter Schipper, oud 57 jaar, 110 mijl ten noorden van Trinidad 

 

27 april 1943, Hein Visser, oud 57 jaar, 10 mijl Oost-Noordoost van Kaap Bengat, Algerije 

 

24 februari 1944, Jacob Boes, oud 41 jaar, Atlantische Oceaan voor de Straat van Gibraltar 

 

13 september 1944, Cornelis de Groot, oud 31 jaar, op de Rijn bij Millingen 

 

4 februari 1944, Frederik Schouten, oud 56 jaar, Ergste, Duitsland 

 

23 maart 1944, Cornelis Visser, oud 28 jaar, Indische Oceaan ten zuiden van Ceylon 

 

22 april 1945, Jaap Janssen, oud 66 jaar, New York 

 



 

Leonne Teerhuis, leerling van 

van de aangevallen Engelse bommenwerper die 

nacht van 25 op 26 mei 1943 neerstortte in het IJsselmeer in de ‘Kuil van Marken’:

Radiotelefonist Frederick Williams, oud 34 jaar.

S

Bomrichter Howard Winchester, oud 26 jaar.

Staartschutter 

Navigator Walter Morse, oud, 25 jaar.

Boordwerktuigkundige 

 

 

Een bestuurslid van de Oranjevereniging nodigt 

mevrouw Kroon uit om namens de Gemeente Waterland 

 

Kranslegging onder begeleiding van het Marker Brass Ensemble

 

Pepijn Kes en Julia Teerhuis, leerling

Engelse gedenkteken. 

 

Sven van Altena en Veerle Boes

het Marker gedenkteken. 

 

Bestuurslid van de Oranjevereniging 

 

Bestuurslid nodigt de leerlingen en andere jeugd uit om bloemen neer te leggen.

 

Defilé door alle belangstellenden 

Ensemble.  
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van ‘De Rietlanden’, noemt de namen op van de bemanningsleden 

Engelse bommenwerper die onderweg van Duitsland naar Engeland 

nacht van 25 op 26 mei 1943 neerstortte in het IJsselmeer in de ‘Kuil van Marken’:

Radiotelefonist Frederick Williams, oud 34 jaar. 

Schutter Horace Scott, oud 28 jaar. 

Bomrichter Howard Winchester, oud 26 jaar. 

Staartschutter Charles Percival, oud 26 jaar. 

Navigator Walter Morse, oud, 25 jaar. 

Boordwerktuigkundige Leslie Hadden, oud 24 jaar. 

Piloot Jack Uden, oud 21 jaar. 

Oranjevereniging nodigt de burgemeester van de gemeente Waterland 

namens de Gemeente Waterland de eerste krans te leggen

Kranslegging onder begeleiding van het Marker Brass Ensemble 

, leerlingen van ‘De Rietlanden’, plaatsen een bloemstuk bij het 

Sven van Altena en Veerle Boes, leerlingen van ‘De Rietlanden’, plaatsen een bloemstuk bij 

van de Oranjevereniging nodigt de nabestaanden uit om bloemen neer te leggen.

Bestuurslid nodigt de leerlingen en andere jeugd uit om bloemen neer te leggen.

door alle belangstellenden langs de gedenktekens  begeleid door het Marker Brass 

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                      

de namen op van de bemanningsleden 

onderweg van Duitsland naar Engeland in de 

nacht van 25 op 26 mei 1943 neerstortte in het IJsselmeer in de ‘Kuil van Marken’: 

de burgemeester van de gemeente Waterland 

de eerste krans te leggen.  

een bloemstuk bij het 

plaatsen een bloemstuk bij 

om bloemen neer te leggen.  

Bestuurslid nodigt de leerlingen en andere jeugd uit om bloemen neer te leggen. 

het Marker Brass 

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                 


