
 Namens de Cultuur Historische Vereniging heet ik U allen 
van harte welkom. 
Een heugelijke dag, Schiermonnikoog het laatste stukje 
Nederland is bevrijd 75 jaar geleden. Dit willen we vandaag 
gedenken. 
 
 
 
 Geachte aanwezigen 
Allereerst wil ik een paar mensen bedanken , mede auteur 
de heer Frits Roelsma en de voorzitter van de cultuur 
historische vereniging ‘t Heer en Feer, mevr. Joyce van Bon 
voor hun inbreng en de totstandkoming van dit 
themanummer ‘’Schiermonnikoog 75 jaar bevrijd’.  
Tevens een woord van dank aan het bestuur van deze 
vereniging, die ons in de gelegenheid heeft gesteld deze 
uitgave samen te mogen stellen. 
 
 
Vandaag, 11 Juni 2020 is het 75 jaar geleden dat 
Schiermonnikoog als laatste stukje Nederland is bevrijd. 
De vereniging ’t Heer en Feer vond het dan ook belangrijk 
hier aandacht aan te besteden. In dit themanummer vindt U 
een beknopte weergave van de belangrijkste gebeurtenissen 
in de periode 1940-1945 voorzien van meerdere foto’s en 
QR-codes, die verwijzen naar films. 
 
 Opgegroeid in de Tweede Wereldoorlog, besef ik maar al te 
goed dat vrijheid niet altijd een vast gegeven is. Deze 
vrijheid moest in de Tweede Wereldoorlog zwaar worden 
bevochten en velen hebben hiervoor  hun leven in de 
waagschaal gelegd en hun leven gegeven voor deze 



vrijheid. Ook hier op eiland vielen  in de oorlog 1940-45 
slachtoffers te betreuren. Bij een bombardement in jan 1941 
aan de Langestreek kwamen 5 dorpsgenoten om het leven. 
In juli 1943 (was ooggetuige), kwamen een zevental 
bommen in en om het dorp terecht waarbij 7 eilanders hun 
leven verloren, waaronder burgemeester v d Berg en zijn 
echtgenote, de ambtswoning, hier aan de Nieuwe Streek  
kreeg een voltreffer, een aangrenzende directeurswoning en 
de zeevaartschool raakten zwaar beschadigd  de gebouwen 
zijn afgebroken en niet meer herbouwd. Het bombardement 
had veel impact op de eilander-gemeenschap. We hopen 
dan ook dat dit themanummer ‘’Schiermonnikoog 75 jaar 
bevrijd ‘’ mag bijdragen tot een blijvende herinnering aan 
deze tweede wereldoorlog ook voor onze kinderen en 
kleinkinderen. Een oorlog kent geen winnaars alleen maar 
verliezers. 

 
Tot slot. 

Het is voor mij een voorrecht, om namens de cultuur 
historische vereniging ‘t Heer en Feer  aan U meneer Brok 
commissaris van de kening in us mooie provincie Fryslan 
en de Waadeilanden en aan U mevrouw de minister 
Bijleveld de eerste exemplaren ‘’Schiermonnikoog 75 jaar 
bevrijd’’ te mogen overhandigen. Ik ga dit doen comform 
de  geldende regels van de overheid,  in de 1.5 meter 
samenleving. 
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