
 
 

Titel:                              Huifkartocht op  
Schiermonnikoog 2006 

 
Foto:

 
 

 
Kenmerken: 
 

Periode: 2006 
Beschikbaar in 
archief: 

’t Heer en Feer 
K3787 

Genre: Documentaire 
Decennia: 2006 
Lengte: 30’33 



 
Medium: Film 
Locatie(s): Langestreek, De Ware Jacob, Badweg, Middenstreek, Reeweg, Het Rif, Om de 

West, Paal 3, Noderstraun 
Onderwerpen: Huifkartocht, zangclub Gouwe Ouwe 
Personen o.a.: Henk Kussendrager (koetsier), Jörn van Boven, Dick Kool 

Gouwe Ouwe: Henriëtte Pieperiet-van Bon (accordeon), Lina Kool-Aikema, Marijke 
Hoekstra, Geertje Meulenkamp, Hilda Arends, Jeanette Ridder, Corry 
Kussendrager, Remkje Visser 

Lijst is niet compleet. Aanvulling: graag naar info@theerenfeer.nl 
 
Camera/montage:  Dick Kool 
 
Beschrijving:  
 
De huifkar kwam voor rijden bij De Ware Jacob aan de Langstreek. De dames van zangclub Gouwe 
Ouwe stapten in met aanhang én gevulde koelbox. Het weer was wat minder maar dat mocht de 
pret niet drukken. Al gauw klonk er muziek en zang door de streken. Hoe leger de koelbox, des te 
meer volume. De huifkar vervolgde de tocht richting het Rif en rondde de West. De koetsier 
vertelde allerlei wetenswaardigheden onderweg. Ook filmer Dick Kool kwam in deze film eindelijk 
eens uitgebreid in beeld. De paarden namen een aanloop bij de strandopgang bij het Noderstraun 
om vervolgens de rit bij het beginpunt te eindigen. 
 
In memoriam Dick Kool 1940 – 2013 
De meeste films in het filmarchief zijn gemaakt door Dick Kool. Als cameraman voor de AVRO 
reisde Dick vanaf de jaren ‘70 de hele wereld over. Toen hij met pensioen ging stopte hij niet met 
filmen, integendeel. Hij ging met zijn vrouw Lina op Schiermonnikoog wonen. Daar filmde hij 
duizenden uren aan materiaal en maakte daarmee een indrukwekkend portret van 
Schiermonnikoog van de jaren ’90 vorige eeuw tot begin 2013. Hij filmde de evenementen, 
openingen, de natuur, vaartochten, plaatselijke folklore, dichters, de eilander taal en ook de 
eilanders. Dat een befaamd cameraman dit kleine eiland zo groots in beeld heeft gebracht is een 
opsteker voor de historie van Schiermonnikoog. De filmzaal in het Koningshuis is dan ook  naar 
hem genoemd. Dick is op 20 oktober 2013 op 73-jarige leeftijd overleden. 
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