
4 mei 2005 

Joke M. f'olmer 

De Nationale Herdenking zal ook weer op het eiland zijn eigen vorm krijgen. Eerst 

herdenken wij de eilanders die op de steen in de torenmuur staan. Dit jaar zal 

een vmbo-leerling de naam van Janna Schaafsma een "gezicht" geven door in de 

kerk over haar te vertellen. Daarna de kranslegging buiten bij de steen door de 

burgemeester samen met familie van Janna Schaafsma. Na de stille tocht naar 

Vredenhof zal de eerste krans door twee leerlingen van de basisscholen worden 

gelegd. De scholen adopteerden Vredenhof, zoals duizend andere scholen in 

Nederland sinds 1985 oorlogsmonumenten adopteerden. Een doorlopend proces 

dat niet alleen voor de nabestaanden, maar ook voor de jongere generaties een 

aparte betekenis heeft. Voor de jongeren het beseffen van de waanzin van tel

kens weer oorlogen. Voor de anderen ook dit, maar toch ook een besef van geza

menlijk verdriet dat samenbalt met verdriet van elk van ons persoonlijk, een 

breed verdriet. 

zo zullen ook bij de tweede krans, die de burgemeester samen met de Canadese 

oud-vlieger Stuart Leslie zal leggen, de gedachten naar de negen Canadezen gaan 

die zo broederlijk met alle slachtoffers van vele nationaliteiten hier hun laatste 

rustplaats hebben gevonden, maar ook naar alle slachtoffers van alle oorlogen. In 

de twee minuten stilte kunnen wij zo ervaren dat zij niet alleen "gister", maar ook 

"morgen" naast ons staan. Ik dacht dat dit bedoeld werd met het thema van dit 

jaar: "verleden helen en toekomst delen". 
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Programma 4 mei herdenking 2005 

18.00 uur 

18.40 uur 

19.00 uur 

19.05 uur 

19.35 uur 

20.00 uur 

20.20 uur 

10 

Vlaggen halfstok 

Begroeting in de "Oot 'I]ark" waar de levensgeschiedenis van 

Janna Schaafsma centraal zal staan 

Kranslegging bij de plaquette door burgemeester Swart en dhr 

Schaafsma, gevolgd door het zingen van het eilander volkslied 

"Fier heel fier" begeleid door het muziekcorps I.N. 

Vertrek "Stille Tocht" vanaf de "Oot tjark" naar het Vredenhof 

Aankomst op het vredenhof waar de volksliederen worden 

gespeeld van alle nationaliteiten die daar begraven liggen, door 

het I.N. 

Trompetsignaal 

Stilte 

Zingen van het Wilhelmus 

Kranslegging door twee leerlingen van beide basisscholen, 

gevolgd door de Franse Consul-General en Consul-ttonoraire de 

heren Serre en Brouwer, en dan burgemeester Swart en dhr 

Stuwart oud-oorlogsvlieger bij de Canadese luchtmacht 

N.B tijdens deze herdenking op het Vredenhof zal waarschijnlijk

een as bijzetting plaatsvinden van Warren Price, (overleden op 15

januari 2004 te Sydney oud 90 jr) in het graf van zijn broer ttal

Price

Declamatie door mevr. van der Zwaag 

Afsluiting 

Terugtocht naar het Dorpshuis waar u koffie wordt aangeboden 
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Dodenherdenking 2005 

Vervolg van pag. 1 

Kok en ondergetekende zijn er voor de hand- en spandiensten waarbij de laatste 

ook het Vredenhof onder zijn hoede krijgt. 

Eind april is er dan nog een punljes-op-de-i vergadering en dan kan het gebeuren. 

Nee, het eigenlijke werk is dan alweer gedaan en niet door het 4 mei-comité, maar 

door ons fanfarekorps l.N., dit jaar onder de bezielende leiding van de heer 

Schelvis. fantastisch wat ze ons ook dit jaar weer hebben voorgeschoteld door de 

nationale volksliederen op het Vredenhof te spelen, met als meest bijzondere, 

voor mij althans, het Marokkaanse volkslied. 

Nogmaals, aan deze mensen mijn speciale dank; het was groots! 

Dit jaar was, zoals u waarschijnlijk zal weten, een groot aantal gasten aanwezig, zo

als de heer Tjeerd Schaafsma, Alan Matthews, de heer en mevrouw Goodwinn 

(nicht van Brian Meagher, graf 65), de consul-generaal van Frankrijk dhr serre, mr. 

and mrs. Leslie (oud-Canadees oorlogsvlieger) en natuurlijk die vele honderden 

eilanders en gasten die zo'n herdenking altijd weer tot een jaarlijks hoogtepunt 

maken. 

Tijdens deze herdenking heb ik tevens nog de kans gehad om te zorgen dat de urn 

van de heer Price uit Sydney in het graf van zijn broer ttal kon worden geplaatst, 

nadat de fanfare het Australische volkslied had gespeeld. 

In een van de volgende Dorpsbodes zal ik het verhaal van deze familie Price weer 

eens uit de doeken doen. 

Dank verder aan de de heer Swart, mevrouw van der Zwaag en de heer Schelvis 

(ontwerp programmaboekje), Sytze Schut (geluidsinstallatie) en onze cameraman 

Derk Koot, die er voor heeft gezorgd dat de nabestaanden van de familie Price 

straks een dvd'tje thuis gestuurd krijgen met daarop onze 4 mei-herdenking. 

Tot volgend jaar! 
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