Bemanning Hr. Ms."Makkum" geeft stichting f. 1000,=

De mijnenveger Hr.Ms. Makkum uit de
Alkmaarklasse. Lenget 51,5x8,90m.
Waterverplaatsing 543 ton. Voortstuwing: 1.387
KW Werkspoor A-RUB 215V12.
Snelheid: 15 knopen.
Bemanning: 36-44 personen.

Fregat “”Jacob van Heemskerck”

Woensdag 13 augustus hield het marineschip Hr. Ms. Makkum haar z.g. 'Vipdag'.
Een vaardag met diverse attracties in het teken van haar naamstad Makkum.
Behalve de gemeentelijke delegatie, B&W, raadsleden en afd. hoofden was ook
een vertegenwoordiger van de stichting Ald Makkum uitgenodigd. 's Morgens
werd in Den Helder ingescheept op het ruim 50 meter lange schip. Na een woord
van welkom volgde de afvaart tezamen met de grotere "Jacob van Heemskerck".
Dit 130 m. lange luchtverdedigingsfregat voer deze dag ook met gasten.
De stralende zon en het volledig gebrek aan wind zorgden voor een rimpelloos
Marsdiep en Noordzee. Naar later bleek zou het de warmste dag van het jaar
zijn.
De mijnenjager Hr. Ms. Makkum is in 1985 op de werf v.d. Giessen de Noord gebouwd; i.v.m. met haar functie voornamelijk uit polyester. De doopplechtigheid
door mevr. Tichelaar-Kramer vond dat jaar nog wel in de Makkumer haven
plaats. Tegenwoordig is aanmeren in de Vlecke door allerlei aanpassingen aan
het schip niet meer verantwoord. Het schip steekt 3.80 m. en de sluisdrempel van
Kornwerderzand ligt op slechts 4.00 m. en dat is spijtig. Een van de 14 zusterschepen ,de "Harlingen", komt wanneer dat mogelijk is, wel naar de vernoemde
havenstad

De aan boord aanwezige gasten konen zich vrij over het gehele schip bewegen
en werden onderhoudend te woord gestaan, vragen werden gesteld en beantwoord terwijl ondertussen een volledig programma werd afgewerkt. Een Lynx
helikopter verzorgde een demonstratie met 'kikkers'; duikers die gedropt en weer
opgepikt werden.

Op de Noordzee vond een bevooradingsdemonstratie plaats met de "Jacob van
Heemskerck". F 16 straaljagers raasden in formatie over en een Orion marinepatrouillevliegtuig gaf een staaltje van haar kunnen. Ver op zee werd vanaf de
"Jacob van Heemskerck" een korte demonstratie (1 sec./ toch nog 71 schoten) gegeven met het Goalkeeper-snelvuurkanon, een Nederlandse vinding, ontwikkeld
om raketaanvallen af te weren. Denk o.m. aan de effectieve Exocetraket, gebruikt
in de Falklandoorlog.

Op de brug; links raadslid Lammert Hilarides.
Die zich ‘s morgens bij het vertrek uit Witmarsum afvroeg wie de ene onbekende in het gezelschap was; ‘’Jo binne de sjauffeur?”

Op de terugreis werd de aanwezigheid van de Ald Makkum vertegenwoordiger
duidelijk. De bemanning was net op een maandenlange missie geweest, in samenhang met een dergelijke Vipdag is het een uiterst sympathiek Marinegebruik
om dan aan een charitatieve instelling of vergelijkbare vereniging /stichting, een
attentie of donatie te geven.
Op initiatief van de gemeente Wûnseradiel werd Ald Makkum voorgedragen. De
commandant, luitenant ter zee 1ste klasse C. Kroon, zelf nauw betrokken bij de
oudheidkundige vereniging in zijn woonplaats IJmuiden, vond dit een uitstekend
idee.

Voorzitter Otto Gielstra van Ald Makkum ontving uit zijn handen het bedrag van
1000 gulden. Op zijn beurt bood hij een kort historisch overzicht over de coaster
"Makkum" en de werf van Amels aan. Buiten de gemeenschappelijke naam betekende deze kustvaarder nog veel meer voor Makkum en Friesland. Het was het
eerste grote schip dat op de nieuwe buitendijkse werf op de waard werd gebouwd
(1952) bovendien de eerste coaster die sinds lange tijd weer van een Friese werf
te water werd gelaten. Het werd daarmee het symbool voor de hernieuwde opbloei van de Friese scheepsbouw. Voor Amels later weer resulterend in de bouw
van een aantal Marine- en loodsvaartuigen.
Voor de stichting Ald Makkum betekent deze donatie een stap dichter bij de verwezenlijking van haar (geldverslindende) pogingen om het archief beter voor een
ieder toegankelijk te maken. Ook op stapel staande publicaties kunnen nu versneld worden.
Namens Ald Makkum een welgemeend woord van dank aan de veertig koppen
tellende bemanning van de Hr. Ms. Makkum.

Groepsfoto delegatie gemeente Wûnseradiel na afloop tochtje op de Noordzee met de mijnenjager HMS Makkum. Staand v.l.n.r. Otto
Gielstra (voorzitter van Ald Makkum, de stichting kreeg f 1000 van de bemanning van het schip), wethouder Karel Helder, gem. voorlichter Jan Leijstra, burgemeester Theunis Piersma, midden secretaris Herman Zwart, raadslid Koos van Dijk, daarachter raadslid Piet
Wijngaarden, raadslid Anneke van der Valk, daarachter haar dochter Anneke v.d. Valk (ambtenaar griffie), directeur gemeentewerken
Piet Venema en raadslid Bouke van Dijk. Voor: afd. hoofd Doeko Visser, wethouder Gerrit Draaijer, raadslid Lammert Hilarides en
bode Annie Bergsma.

Mijnenjager Hr. Ms. Makkum voor de kust van voormalig Joegaslavië

