Contactorgaan van de 320-vereniging Marineluchtvaartdienst

NIEUWSBRIEF
320 VERENIGING
MARINELUCHTVAARTDIENST

Uitgave nummer 3, september 2015
Deze nieuwsbrief verschijnt vier maal per jaar
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Ereleden:
W.J. Eiff,
R.W. Horneman,
T.L.D. Postma,
W.B.P. van de Rijke,
J. Toorenaar,

Lidmaatschap:
Leden zijn zij die affiniteit hebben met het doel
van de vereniging en zich als lid bij de
vereniging hebben aangemeld en door het
bestuur als zodanig tot de vereniging zijn
toegelaten.

Bestuur:
H vd Beek
Paul van Ostaijenstraat 18
6708 RX Wageningen
tel: 0317421969
mobiel: 0623638286
e-mail: henk.van.de.beek@wageningen.nl
e-mail: beek5259@planet.nl

Contributie:
De contributie bedraagt € 15,00 per jaar. Betaling per ING (Giro): 54 80 774
t.n.v. : 320-Vereniging,
In het buitenland wonende leden wordt verzocht
hun contributie te betalen via een Nederlandse
giro of bank. Anders betaling CASH, zeker geen
bankcheques daar bij het innen € 7,00 aan
kosten in rekening worden gebracht. Indien u
toch op deze wijze betaalt, minimaal € 22,00
overmaken!

R.W. Horneman, secretaris
Reitdiep 53
2904 RD Capelle a/d IJssel
tel/fax: 0104588247
mobiel: 0653268949
e-mail: 320-vereniging@hetnet.nl

Our members abroad are kindly requested to
pay the contribution (€ 15,00) via a bank
account in the Netherlands. If impossible,
please send CASH (foreign currency accepted reluctantly, as high costs are involved). Send NO
bank cheque, money order, etc. as high costs
(€ 7,00) for cashing leave only a very small
amount to the Association.

W.B.P. van de Rijke,
penningmeester en vice–voorzitter
Asterstraat 13
2223 VG Katwijk
tel: 0714073188
fax: 0714019606
mobiel: 0631915635
e-mail: vd.rijke@planet.nl

IBAN.en BIC INGBank (Giro) 320-Vereniging
(van belang voor betalingen vanuit het
buitenland)
IBAN Code : NL29INGB0005480774
BIC Code :: INGBNL2A

T.W.B. Jansen, ledenadministratie
Fuchsiadal 26
2317 HR Leiden
tel: 0715216069
e-mail: theson@casema.nl

Maak gebruik van de mogelijkheid om uw contributie, door middel van een incasso machtiging, automatisch te laten innen. Inlichtingen
bij de penningmeester.

M. de Jong, lid
Lisdoddekreek 16
2353 JR Leiderdorp
tel: 0715820450
e-mail: marc.de.jong@planet.nl

Verzending:
T.W.B. Jansen
A. Havermans

P.P. Staal, redactie nieuwsbrief
Javastraat 24
2341XL Oegstgeest
tel: 0715156614
mobiel: 0614401283
e-mail: prudentstaal@hotmail.com
web : www.catalina-pby.nl

Foto omslag:
Een lang gekoesterde wens kwam uit;
De Cat boven het Indië monument. En
dan nog bij het 70-jarige herdenking. Dit
werd door de aanwezigen als heel indrukwekkend ervaren. (foto: Ger
Hoogland)
2

BESTUURS- EN REDACTIE MEDEDELINGEN
Van uw redacteur

Inhoud van dit nummer

Toch iedere keer gaat het lukken om een nieuwsbrief te vullen. Regelmatig krijg ik wel artikeltjes
aangeleverd en dat is erg leuk. Probeer altijd een
zo gevarieerd mogelijke uitgave te maken. De ene
keer lukt dit beter als de andere keer..

Redactie mededelingen + Agenda
Bestuursmededelingen
Reactie van André Hissing
Uitnodiging voor MVKV reünie
Polly Grey 1 terug bij 322 Squadron
Henk, geef ons onze Orions terug!
Egbert de Weerd
Bruce Llewellyn Williams
Fotoimpressie van activiteiten van de
Cat en haar bemanning
Plaatsingen van Hans Bax bij 320
Boekbespreking DORNIER WAL

Als tweede en nog steeds; Ik wil een rubriek starten van jubilea en herinnerings datums.
Een lijst samenstellen van alle soort data die voor
de marineluchtvaartdienst of luchtvaart in het algemeen belangrijk zijn om te onthouden. Geef alles wat U weet aan mij door,
prudentstaal@hotmail.com om zo een kompleet mogelijk een herdenkings agenda kunnen
presenteren.
Bij voorbaat mijn hartelijke dank
Prudent Staal

Agenda
2015
5 sept
11 sept
30 sept
14 okt

Agenda 320 Vereniging
13 oct
7 nov
17 nov

De jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument te Roermond
Reünie Radioradarmonteurs. Locatie
Kumpulan, Bronbeek, Arnhem.
www.rrmnt.nl
Reünie LDGB/MB/VGMRMB. Locatie
De Duckdalf te Den Helder. www.ldgb.nl
Reünie Geschutmaker en Torpedomaker. Marine kazerne Erfprins.
www.geschutmaker-km.nl
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Low level
Valkenburg reünie KMA Breda
Low level

1
1
2
3
4
5
6
9
12
13
16

Geachte Redactie,
De Nieuwsbrief van 2 Juli 2015 was een grote verrassing voor mij, en ongetwijfeld ook voor de heren Jacob en Stritsko, beginnend met de omslagfoto gevolgd door de verslagen over Apeldoorn
(Leusden), Wageningen, Amsterdam (op de Dam) en Vielsalm.!! Goed gedaan! Ik, dwz. Wij, zijn
daar zeer dankbaar voor!
De maand Mei was een drukke maand voor ons, beginnend met de, zeker voor mij, emotionele ceremonie in Leusden en eindigende met een evenzeer emotionele en plechtige ceremonie in Vielsalm. Deze twee waren zeer aangrijpend, want de eerste (op 2 Mei) was op de plaats waar Joop Jillings uiteindelijk begraven werd en Vietsalm (op 8 Mei) was de plaats nabij waar hij zijn leven verloor
op 28 December 1944. Daar tussenin namen de plechtigheden plaats in Wageningen (met o.a. de
Canadezen) en de indrukwekkende ceremonie op de Dam onder leiding van en in aanwezigheid van
de Koning en de Koningin! Alles zeer ceremonieel, treffend en onvergeetbaar! Het was een eer hieraan `deelgenomen` te hebben!
Ik heb veel photos van deze gebeurtenissen, maar er is speciaal één van mij voor het monument in
Vielsalm (ik zal proberen het hierbij in te sluiten), die toont hoe veel deze ceremonie, de hele dag
eigenlijk, voor mij persoonlijk betekend heeft, en nog betekent. De naam van mijn bemanningsgenoot, Jillings, staat nu niet alleen op de in Mei nog niet geheel gerede gedenkmuur op Soesterberg,
maar nog belangrijker, voor mij althans, het staat nu ook op een monument opgericht nabij waar hij
sneuvelde.
Wij zijn de KM, en speciaal de MLD,
grote erkentelijkheid en dank verschuldigd die dit alles voor ons mogelijk te
hebben gemaakt. Maar voor mij persoonlijk ook omdat ik nu eindelijk voel
eer te hebben kunnen brengen aan
een gesneuveld bemanningslid. Mijn
grote dank en erkentelijkheid hiervoor
is daarom speciaal gericht op Overste
De Jong, en tegelijkertijd ook aan voor
mij onbekende anderen die hem hierin
bijgestaan hebben. Speciaal de Vielsalm plechtigheid moet veel voeten in
de aarde gehad hebben, gezien de
deelname van Belgische instanties onder leiding van de burgermeester van
Vielsalm, alsook van anderen, zoals de
onvergeetbare `last post` ceremonie,
uitgevoerd door een Amerikaanse
`colour guard`!
Dank U, Overste, voor hetgeen U
voor ons voor en gedurende de herdenkingen gedaan heeft - het was buitengewoon! Nog steeds, bijna dagelijks, denk ik terug naar deze Meidagen, zo verschillend van de dagen
van toen, toen het allemaal begon nu
75 jaar geleden!
Met beste groeten,
André Hissink
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Beste leden van de 320-Vereniging,
De organisatie van de Valkenburg reünie heeft het genoegen u uit te nodigen voor de vierde reünie. Op
de website 320-vereniging.nl vindt je alle informatie.
De reünie vindt plaats op zaterdag 7 november in de Grote Zaal van het Kasteel van Breda op het terrein van de KMA. Het programma ziet er als volgt uit:
Locatie: de Grote Zaal van het Kasteel van Breda op het terrein van de KMA
Datum: zaterdag 7 november 2015
Tijd:
10.00-16.00 (inclusief rijsttafel van 12-14)
Omvang: maximaal 500 deelnemers (geen partners)
Ontvangst:
vanaf 10 uur met koffie en thee.
Daarnaast kan je op eigen kosten consumpties kopen. In de Grote Zaal is een centrale bar. Tijdens de
reünie kan je consumptiebonnen kopen. De prijzen worden tezijnertijd bekend gesteld.
De inschrijving is vanaf heden geopend en sluit op zaterdag 17 oktober.
Het inschrijfgeld voor leden van de 320-Vereniging bedraagt: 5 euro. Graag op de overschrijving
naast je naam ook vermelden: lidmaatschapsnummer.
Het lidmaatschapsnummer is terug te vinden op het etiket van de nieuwsbrief of kan per mail opgevraagd worden bij de secretaris of de penningmeester.
De bankgegevens staan op de eerste pagina van de nieuwsbrief.
Een paar aandachtspunten waarvoor je de organisatie kan mailen op het bekende mailadres: valkenburgreunie2008@veteranen.nl
Als je slecht ter been of invalide bent verzoek ik je dat aan mij te mailen.
Heb je dieetwensen dan verzoek ik je die voor zaterdag 17 oktober aan mij te mailen.
Wij zoeken vrijwilligers die ons op 7 november willen helpen om ook van deze vierde Valkenburgreünie weer een fijne dag te maken. Je kunt jezelf opgeven via het mailadres.
Ook voor alle overige vragen kan je het mailadres
gebruiken.
ADRES
De ingang van het KMA terrein bevindt zich aan de
Kraanstraat 4 te Breda. Bij de ingang wordt door een
vertegenwoordiger van de organisatie gecontroleerd
of je bent aangemeld. Die zal je ook de weg wijzen
naar het Kasteel van Breda en/of de parkeergelegenheid (indien plaats beschikbaar).
PARKEREN
Op het KMA terrein is voor ongeveer 100 auto‟s parkeergelegenheid. Vol is vol. In dat geval kan je buiten het KMA terrein in een van de parkeergarages parkeren op eigen gelegenheid en eigen kosten.
OPENBAAR VERVOER
Het KMA terrein is uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer. De route kan je vinden via 9292.nl
VETERANEN
Voor veteranen bestaat de mogelijkheid om voor de reünie vrij reizen aan te vragen via het veteraneninstituut.
Met vriendelijke groet
Marc de Jong, namens de organisatie
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Uit Onze Luchtmacht september 2015
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HET VERHAAL VAN EGBERT DE WEERD UIT OOSTERZEE BOORDSCHUTTER EN LADYKILLER
Hille Oppedijk
Voor deze nieuwsbrief van de 320 vereniging deze keer een bijdrage van en over een jonge Fries die
werd geboren aan de rand van het Tjeukemeer in de Friese Zuidwesthoek.
De hoofdpersoon van dit stuk, de latere boordschutter of airgunner de Marinier 1 e klasse Egbert de
Weerd uit Oosterzee, kwam helaas om het leven tijdens het uitvoeren van een operationele sortie op
15 Mei 1942.
Wie was Egbert de Weerd?
Egbert de Weerd werd op 16 november 1916 geboren aan de rand van het Tjeukemeer in het prachtige dorpje Oosterzee.
Egbert had tevens nog een broer en zus,
die luisterden naar de prachtige namen Kerst
en Hiltje.
Broer Kerst werd eveneens in Oosterzee geboren en wel op 10 januari 1915, en hun
zuster Hiltje kwam in deze gelijknamige
plaats ter wereld op 23 februari 1913.
Het verhaal van hun ouders word helaas niet
verteld, maar de Familie de Weerd verhuisde op 12 mei 1919 naar de Gemeente Ooststellingwerf.
Ladykiller:
Egbert de Weerd stond bij zijn collega‟s binnen 320 squadron bekend als „‟the ladykiller‟‟
Volgens zijn collega Bob de Vries Humel had
de Weerd op de schoorsteenmantel van hun
kamer foto‟s van zeker zes tot zeven meisjes
staan.
Voor iedere dag een, aldus de Vries Humel.
Sneuvelen van de Weerd :
Egbert de Weerd die helaas tijdens het uitvoeren van een aan squadron 320 toegewezen tasking, een aanval op een Duits konvooi een z.g. „‟anti shipping strike‟‟, zou
sneuvelen
op 15 mei 1942, maakte deel uit van de crew
van officier vlieger der tweede klasse
J.H.Stork, officier –zeewaarnemer der derde
klasse J.M. Mulder, en dat van vliegtuigtelegrafistenmaat A.L.Sens.
De aanval op dit uit tien koopvaarders, geëscorteerd door een torpedobootjager bestaand konvooi werd uitgevoerd in samenwerking met het Canadese No 407 Demon sqn eveneens afkomstig van RAF Bircham Newton in
Norfolk.
De Canadezen kregen ondersteuning van 320 sqn met de zes Hudsons Rhenen, Bandoeng, Cheribon
met als vluchtcommandant Schaper, de Rotterdam, Middelburg en de Malang.
De Gedenkrol van de Marineluchtvaartdienst van 15 november 2010 geeft aan:
15-05-1942, beneden Terschelling, Marinier 1e klasse E.de Weerd.
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Vliegtuig:
Dit betrof de Lockheed Hudson Mk V met serial AE525 NO-H met de prachtige naam Malang, die helaas niet terugkeerde van een oorlogspatrouille boven de Noordzee.
De gehele crew kreeg een zeemansgraf.
De Hudson werd, volgens de na de oorlog bekend geworden gegevens, onderschept door een Duits
jachtvliegtuig van de IIe Gruppe Nachtjagdgeschwader 2 van Leeuwarden.
RAF Commands gaf tevens aan dat de Malang het slachtoffer werd van een door
de Hauptmann Helmut Lent gevlogen ME110.
De naam Malang:
De Hudson Malang dankt zijn
prachtige naam aan de gelijknamige stad en gemeente
(kotamadya) gelegen in de provincie Oost-Java.
De plaats is gelegen op ongeveer 90 km ten zuiden van Soerabaja op het eiland Java
in Indonesië.
Malang, wat een oppervlakte
heeft van 124 km2, is een relatief koele stad en ligt hooggelegen, namelijk op 339 tot 662
meter boven zeeniveau.
Malang ligt ingesloten tussen
twee bergmassieven, in het
westen het Kawi-Butakmassief
en in het oosten het Tenggergebergte met de actieve Bromo en
de Semeru, de hoogste berg
van Java.
De naam Egbert de Weerd op het herdenkingsmonument in Haule:
De site van de historische vereniging
Haule geeft enige aanvullingen over de
persoon Egbert de Weerd die ook de
schrijver niet bekend waren:
Egbert de Weerd geboren op 16 november
1916 in Oosterzee, woonachtig in Haule
Dorpsstraat 50, overleden 15-05-1942 nabij Texel zoals op het gelijknamige monument staat te lezen in deze Friese plaats in
de zuidoosthoek van deze provincie.
Egbert heeft als 15 jarige nog gewerkt bij
Jan Martens Hof op de Haule.
Later is hij gaan werken in Noord Holland
in Koedijk.
Zijn broer Kerst werkte aan de andere kant
van het Noord Hollands kanaal in Kanaaldijk.
Albert de Weerd broer van Egbert, heeft
toen de conclusie getrokken dat Egbert de
mariniers die met verlof naar huis gingen
vanuit Den Helder en daar langs kwamen
op motoren en in auto‟s door Egbert werden gezien en toen heeft gedacht dat lijkt mij ook wel wat.
Egbert vond het boerenwerk toch al niets en dacht, ik ga ook in het leger, aldus het verhaal van Albert.
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Toen hij thuis was op de Haule zei hij tegen Albert dat in het leger een betere toekomst lag dan thuis in
het stobbedollen (?)
In die tijd kon je voor 6 jaar tekenen met recht op een vaste baan na afloop, want dat was heel wat in
die tijd.
Ze moesten toen kiezen: 2 jaar naar de west of 3 jaar naar de oost.
Het werd de west, namelijk Curaçao en daarna Aruba. Maar eerst kreeg hij een opleiding in Nederland.
In 1940 zat zijn dienstverband erop en konden ze naar huis maar door de oorlog die was uitgebroken
ging dat niet door, en zo kwam De Weerd onder de maritieme patrouillevleugels van No 320 Dutch
Squadron RAF als latere boordschutter.
Zo komen we ook op 15 Mei 1942 toen het al genoemde konvooi werd waargenomen op de positie
53.30N0520 O.
Om 22:24 uur werd waargenomen dat een vliegtuig in de lucht explodeerde, waarbij de AE525 Malang
met als bommenrichter de 2e Lt Waarnemer J.M. Mulder en zijn crew met daaronder De Weerd bij Texel
in zee is gestort.

Bronnen voor dit artikel:
320 Squadron RAF Memorial 1940-1945 J.P. Kloos
Alle Hens van 320 Squadron- Personeelsbestand 320 sqn 1940-1946 Nico Geldhof
De Operaties van 320 squadron Nico Geldhof
Eenige wakkere jongens Nederlandse oorlogsvliegers in de Britse luchtstrijdkrachten 1940-1945 door
Erwin van Loo.
Luchtoorlog boven Lemsterland van Jan J.van der Veer en Wiebe H.de Vries.
Internet: http// www.historischevereniginghaule.nl/themas/wereld-oorlog-2e/item/52-de-slachtoffer...
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Uit WINGS, autum 2012, Medium Bomber Association
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Korte terugblik van de activiteiten van de Catalina

Tijdens de Marine dagen werd aan de Catalina de wimpel
uitgerijkt van Maritiem Varend erfgoed KM
Ook op Hamburg was een ex 320ers aanwezig, Hella Gort FE van
AWACS

Ger Hoogland en collega veteraan Angelieke
Spijker bij de Indië Herdenking
14

Artikel van waarnemer Hans Bax, deel 1
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Wordt vervolgd in het volgende nummer
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DORNIER WAL De eerste grote zeeverkenner van de Marineluchtvaartdient (Nico Geldhof)
Series boeken komen uit van verschillende vliegtuigtypes van LVA, KLu, MLD en een grote variëteit aan andere typen. Heel mooi dat mensen zich
daarvoor inzetten. En toch blijken een aantal typen
vliegtuigen het niet te halen, komt geen publicatie
van uit. Ook wel begrijpelijk als van die vliegtuigen
weinig bekend is en dat internet ook niet echt soelaas brengt en zeker niet als details niet te controleren zijn. Internet is een groot fenomeen, alles is te
zoeken en te vinden. Maar zekerheid en waarheidsvinding is daarvan moeilijk af te leiden. En dan ineens komt er een publicatie wat de aandacht trekt, je
interesse er warm voor loopt, waarvan je graag het
voorwoord van leest, hoe komt dit nu. Zo’n uitgave
is de Dornier Wal van Nico Geldhof. Uiteraard geen
onbekende op MLD gebied, gezien zijn prachtige
uitgaven van 320 Squadron.
Dornier Wal, “De eerste grote zeeverkenner van de
Marineluchtvaartdienst”.
Eerst wordt het persoon Claude Dornier belicht, hoe
en waarom hij begon als vliegtuigbouwer en zeker
wat zijn inspiraties waren. Natuurlijk waren zijn
connecties met Zeppelin heel belangrijk en samen
hebben zij in Friedrichshafen aan de Bodensee vele
ontwerpen bestudeerd. Ook werden veel ontwerpen
gebouwd voordat de Wal in beeld kwam. De eerste
Wal en de daaruit voortvloeiende andere Wallen
waren niet voor militaire organisaties. Daarvoor zijn
een aantal publicaties voorhanden die er verder niet
toe doen. Behalve de Dornier Wal waren er ook nog
een aantal andere opties die voor mogelijk werden
gehouden. Onder andere van Fokker en Rohrbach. Toch was de keuze redelijk eenvoudig omdat de concurrenten
in het geheel niet aan de verwachtingen konden voldoen en de Wal veruit de grootste was met veel meer mogelijkheden.
Snel nadat een aantal vliegboten in Indië waren afgeleverd werd er besloten om een postvlucht te organiseren Soerabaja – Sabang – Soerabaja. Postvluchten vonden al veel vaker plaats, maar deze was ook bedoeld om de Wal te
presenteren. Al deze vluchten zijn nauwkeurig beschreven, waar zelfs de vader van Nico een deel van deze geschiedschrijving uit maakt.
Ook is er een heel uitgebreid hoofdstuk over de licentiebouw van de Wal te Papendrecht, het latere Aviolanda. De
onderdelen werden aangeleverd en door Aviolanda geassembleerd. Opgeluisterd door heel veel en zeer goed fotomateriaal, vaak van uitzonderlijke kwaliteit. Ook het tekeningenwerk van Luuk Boerman is zeer verhelderend en
uiterst duidelijk. Een hoofdstuk over de Holland – Indië vlucht mag natuurlijk niet ontbreken en in een van de bijlages is een chronologisch verslag. Het verhaal van het operationeel worden en het in bedrijf zijn van de vliegboten
is duidelijk, in heldere taal op papier gezet. Er is een hoofdstuk gewijd aan de onderhoudsperikelen die men gedurende de operationele periode allemaal meemaakten. Vervolgens een opsomming van de historie van elk van de
vliegtuigen in dienst bij de Marineluchtvaartdienst.
In de bijlagen worden genoemd de langeafstand vluchten met de Dornier Wal, wijzigingen aan de door Aviolanda
af te leveren Wal’s, bouwbeschrijvingen en technische gegevens van Nederlandse Wal-vliegboten. Ook zijn er bijlagen over de verschillende gebruikte motoren, beschilderingen en leveringscontracten.
Kortom een geweldige uitgave, heel goed vormgegeven. Op de (harde) kaft een heel mooie beschildering, dat
maakt het ook een heel gewichtig boek. Het is voor Nico Geldhof weer een pracht staaltje van geschiedschrijving.
ISBN: 9789081893602
Hardcover, 352 pagina’s.
Uitgeverij Geromy bv
Deze uitgave is ook bij Uw redacteur te verkrijgen.
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VERKOOPARTIKELEN
Das donkerblauw:
Das lichtblauw:
Draagspeld 320 RAF Squadron:
MLD, MVKV en MARPAT wapenschilden:
DVD-MVKV geschiedenis van Valkenburg (speelduur 300 min.):

€
€
€
€
€

5,00
5,00
1,50
10,00
10,00

Bij verzending wordt € 2,50 aan portokosten in rekening gebracht
U kunt deze artikelen bestellen door overmaking van het bedrag plus portokosten op rekeningnummer
NL96INGB0002567434 t.n.v. P. Korbee te Rijnsburg
Ledenlijst:
Per e-mail te bestellen bij:
Ledenadministratie: theson@casema.nl of
Penningmeester:vd rijke@planet.nl
Per post bestellen bij:
penningmeester dmv. overmaken van € 1,50
onder vermelding: “Ledenlijst 320-Vereniging”
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