
Op weg naar 75 jaar Vrijheid 
Bevrijdingsdag 

In de Bevrijdingskrant van Scherpenzeel zijn ervaringen opgetekend van tien Scherpenzelers die de 
Bevrijding bewust hebben meegemaakt in 1945. Ze vierden uitbundig feest of deden dat op een 
ingetogen manier. Van feestvieren is dit jaar helaas geen sprake, maar misschien verzachten mooie 
herinneringen het leed enigszins. 

De eerste keer dat de bevrijding landelijk wordt gevierd is op 31 augustus 1945. Ook in Scherpenzeel. 
Het is dan Koninginnedag, de dag waarop Koningin Wilhelmina jarig is. Maar de toenmalige koningin 
wil de bevrijding liever niet op haar verjaardag vieren. De regering besluit daarom dat vanaf 1946 
Bevrijdingsdag op 5 mei gevierd wordt, de dag van de Duitse capitulatie. Tot 1968 wordt van deze 
datum afgeweken wanneer Bevrijdingsdag op zondag valt. Aanvankelijk is er een jaarlijkse viering, 
maar van 1958 tot 1990 wordt Bevrijdingsdag slechts eens in de vijf jaar nationaal gevierd. In 1990 
wordt 5 mei uitgeroepen tot een nationale feestdag die jaarlijks wordt gevierd. 

 

Vijf jaar na de bevrijding is er in Scherpenzeel een bevrijdingsoptocht. In 1965 pakt de 
Scherpenzeelse bevolking het grootser aan. Zowat het hele dorp is versierd. En er zijn meerdere 
erepoorten gebouwd. Frans Huijbers zorgt ervoor dat het plein voor het gemeentehuis in feesttooi 
wordt gehuld. Voor Huize Scherpenzeel staan op Bevrijdingsdag drieëntwintig wagens opgesteld die 
een rondrit door het dorp maken. De schoolkinderen hebben ‘s morgens al een rondgang gemaakt, 
lopend in het kielzog van Caecilia. ’s Avonds is er een volksdansdemonstratie op Plein 1940. De 
Plattelandsvrouwen, accordeonvereniging Fortissimo en mondharmonicavereniging Bravo verlenen 
enthousiast hun medewerking. Voorzitter van de Oranjevereniging Wim Schimmel reikt kort na 
Bevrijdingsdag prijzen uit voor de mooiste wagens. De straatprijs gaat naar de Prinses Irenelaan.  

Bevrijdingsvuur 

Vijftien later, in 1980, wordt in de vroege morgen de Reveille vanaf de kerktoren geblazen. Tegen 
tien uur wordt het bevrijdingsvuur dat in Wageningen is ontstoken door een estafetteploeg het park 



in gebracht. Als activiteiten zijn er o.a. ringsteken voor aangespannen wagens, prijsschieten in het 
park georganiseerd door de schietvereniging, een zeskamp en een Romeinse wagenrace. De 
zeephelling zorgt voor hilarische taferelen. ’s Avonds is er een bevrijdingsconcert in de Achthoek en 
een jongerendisco met een optreden van The Bintangs. Tijdens het bevrijdingsbal in De Heijhorst 
treden de Spurrie Kluvers en dansorkest The Valley’s op. Tien jaar later is er een optocht met 
praalwagens en wordt het bevrijdingsvuur weer ontstoken.  

50 jaar Vrijheid 

Aan de bevrijdingsoptocht die tijdens de viering van 50 jaar Bevrijding in 1995 wordt georganiseerd 
doen veel scholen, (buurt)verenigingen en particulieren mee. Er is muzikale begeleiding van Caecilia. 
Bijna veertig praalwagens, tractoren, nagebouwde tanks en individuele deelnemers vormen een 
lange stoet die door duizenden toeschouwers wordt gadegeslagen. De Dorpsbeuk wint de eerste 
prijs. Keep them Rolling rijdt met historische legervoertuigen door het dorp. Als blijvende herinnering 
aan 50 jaar Vrijheid wordt een Tulpenboom op het grasveld voor Huize Scherpenzeel geplant. Samen 
met beide buurgemeentes wordt het boek ’Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg In de Tweede 
Wereldoorlog’ uitgegeven. De vele festiviteiten, waaronder ook de kindervrijmarkt in het Park, zijn 
mede dankzij schitterende weersomstandigheden een groot succes. De kraam ’ieder mens eet graag 
bij Reyer en Rens’ trekt veel publiek. De traditionele lampionnenoptocht gaat door fraai versierde 
straten. Ook de winkeletalages zijn opgesierd met voorwerpen en snuisterijen uit het verleden. De 
geslaagde dag wordt afgesloten met een sierlijk vuurwerk.  

Concert 

Vijf jaar later doen 150 deelnemers mee aan de fietstocht die net als de kindervrijmarkt een paar 
dagen voor Bevrijdingsdag is. Op 5 mei is Plein 1940 ‘the place to be’, want daar zijn optredens van 
Scherpenzeelse artiesten van wie Jerick Bliekendaal de bekendste is. Op Bevrijdingsdag 2005 geeft 
Caecilia een concert voor vierhonderd luisteraars in de Heijhorst. In de sporthal zijn 
camouflagenetten en vlaggen opgehangen. Het podium is met bloemen versierd. De 
muziekvereniging speelt muziek die speciaal voor de jaren 40-45 is geschreven. Op twee grote 
schermen verschijnen tijdens de uitvoering lichtbeelden van de composities. Het park bij Huize 
Scherpenzeel is het toneel van de kindervrijmarkt. ‘Keep them Rolling’ laat zich tijdens de viering van 
65 jaar Bevrijding ook weer zien. In 2015 is het weer spelbreker. De dag begint goed met het 
ontsteken van het bevrijdingsvuur in het park en ook de optocht van oude legervoertuigen is een 
succes. Een zware onweersbui maakt een vroegtijdig einde aan de kindermarkt in het park. Maar net 
als toen zal ook nu na zwaar weer, de zon weer doorbreken. 
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