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Locatie(s): Willemshof, Hazeweitje, de dijk ter hoogte van de jachthaven, 

Vredenhof, muziektent ‘t Beukennootje, evenemententerrein 
Onderwerpen: Viering Bevrijdingsdag Schiermonnikoog 2005, muziekkorps IN, 

kerkklok en noodklok, Wilhelmus, eilander Volkslied, SAR-
Helikopter, oorlogsfoto’s, oorlogstekeningen, Langestreek, 
Middenstreek, Nieuwestreek, shantykoor Gin See to Heich, Hotel 
Van der Werff, Hotel graaf Bernstorff 

Personen o.a.: Jan Willem Smaling, Folkert Folkerts, Jan Kees Schelvis, 
burgemeester Bert Zwart, Piet Visser, Sytze Schut, Remkje Visser, 
Emma Dubblinga, Evelien Dubblinga met hondje Noortje, Tiny 
Kramer, Len van Veelen, Louwiese Homan, Henriëtte van Bon – 
Pieperiet, Geertje Meulenkamp, David de Boer, Jenny van der 
Veer, Lina Kool, Ab Pieperiet, Sietske Holwerda, Jelle Woudstra, 
Jan Berend Bazuin, Melle Blom, Hilbert de Vries, Ties Brian, 
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Beschrijving (Zie de Dorpsbode van 1 juli 2005 voor meer details):  

 
Op zaterdagochtend 11 juni startte de Bevrijdingsdag in het feestelijk versierde dorp met 
een herdenkingsplechtigheid op het Willemshof. Burgemeester Zwart stond stil bij de 12 
inwoners die op Schiermonnikoog zijn omgekomen. Hierna legde de burgemeester samen 
met de heer P. Visser als nabestaande een krans bij het monument. Tegelijkertijd werden 
door middelbare scholieren op het kerkhof bloemen op de graven gelegd. De herdenking 
werd omlijst door een kinderkoor van de scholen, gedichten van kinderen en het loslaten 
van vredesduiven. Tot slot werden de volksliederen gezongen onder begeleiding van het 
muziekkorps IN. 

Na deze herdenking begon het feestelijke programma van die dag met een tocht naar het 
Hazeweitje. Hier werd de flessenpost met de vredeswensen van de kinderen door een SAR-
helikopter opgehaald, die ze later 25 mijl uit de kust zouden droppen. Het moment dat de 
helikopter met de Nederlandse, de Friese en de Schiermonnikoger vlag laag overvloog, was 
indrukwekkend! 

Vervolgens werd door de ouders en kinderen op het Hazeweitje ‘It freemôkede folk’ 
opgericht met behulp van oude kleren en stro. 

’s Middags was een vredestocht uitgezet. Over het eiland verspreid waren 7 activiteiten te 
beleven. Op de Kooiplaats konden de laatste Duitse soldaten worden gearresteerd. De 
deelnemers werden hier met ouder legertrucks naar toe vervoerd. Op het eilandje in de 
Berkenplas moesten onderduikers met een bootje van voedsel worden voorzien. Ook werd 
het treintje van de oude veerdam naar het dorp weer in ere hersteld. Op de Wasserman 



 
moeste een geheime boodschap worden opgezocht en gecodeerd, waarna de prachtige 
fototentoonstelling van Cees Soepboer kon worden bezocht. Bij het bomgat in het land van 
Holwerda vertelde een oude man zijn oorlogsverhaal. Op de Willemshof werd over de 
omzwervingen van de kerkklok verteld en op Vredenhof konden deelnemers bloemen 
leggen. Aan het eind van de middag verzamelden alle ongeveer 140 deelnemers zich weer 
bij de Berkenplas. Hier konden de kinderen met noodgeld uit 1941, uitgegeven door de 
Inselkommandant, een ijsje kopen. Daarna hadden de kinderen weer voldoende energie om 
op het strand van de Berkenplas de muntjes van het geheime anti-radarwapen op te graven. 

Het muzikale avondprogramma werd geopend door de intocht van de ‘Gouwe Ouwe’, die al 
zingend in een Jeep het centrum van het dorp binnenreden. Daarna vond een uitvoering 
plaats van muziekkorps IN o.l.v. Jan Kees Schelvis. Vanaf dat moment lieten de weergoden 
verstek gaan, want tijdens het optreden van het Shantykoor barstte er een fikse regenbui 
los. Het muzikale gedeelte werd afgesloten met een gezamenlijk optreden van de drie 
muzikale gezelschappen. 

Het officiële programma werd afgesloten door een gezamenlijke tocht naar het 
evenemententerrein alwaar een 11 minuten durend vuurwerk werd afgestoken.  

Maker: 

Camera & montage: Derk (Dick) Kool 

 

Iedereen die meegewerkt 

heeft aan het slagen van 

dit bevrijdingsfeest, 

HARTELIJK DANK!!! 


