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Het laatste
oorlogsjaar
Jan en de Tien van Renesse
Het laatste oorlogsjaar van
Schouwen-Duiveland
Eiland in de frontlinie
Het laatste oorlogsjaar lag Schouwen-Duiveland in de schaduw van
‘De Slag om de Schelde’ terwijl de rest van Zeeland al in het najaar
van 1944 was bevrijd. Schouwen-Duiveland bleef bezet en lag in de
frontlinie. Het eiland was onder water gezet en de bevolking deels
geëvacueerd of gedeporteerd. De omstandigheden voor de nog
aanwezige bewoners waren zwaar en de repressie van de bezetter
nam toe. Dit heeft diepe sporen nagelaten die nu nog steeds voelbaar
en zichtbaar zijn. Schouwen-Duiveland werd als laatste gebied in
Nederland bevrijd op 7 mei 1945.

Brusea
Schouwen
Duiveland

Een diep ingrijpende gebeurtenis in het laatste oorlogsjaar op
Schouwen-Duiveland was de moord op tien verzetsstrijders. Tijdens
het laatste oorlogsjaar werd de situatie op het onder water gezette
en ontvolkte Schouwen-Duiveland steeds moeilijker. Onderduiken
was lastig en bij een mislukte ontsnappingspoging naar NoordBeveland werden verzetsmensen gevangen genomen, gemarteld en
berecht. De Tien van Renesse werden opgehangen op 10 december
1944 te Renesse door de Duitse Wehrmacht.
Tot deze groep behoorde Jan Andreas Verhoeff uit Brouwershaven.
In deze tentoonstelling staat het verhaal van Jan centraal. Bij het
uitbreken van de oorlog was Jan huisschilder, net als zijn vader
Hendrik. Jan was niet alleen een vakbekwame huisschilder, hij
ontwikkelde zich ook tot kunstschilder.

Het laatste
oorlogsjaar

Samuel en de verwoesting
Het laatste oorlogsjaar van
Schouwen-Duiveland

Burghse
Schoole
Schouwen
Duiveland

Eiland in de frontlinie

Het laatste oorlogsjaar lag Schouwen-Duiveland in de schaduw van
‘De Slag om de Schelde’ terwijl de rest van Zeeland al in het najaar
van 1944 was bevrijd. Schouwen-Duiveland bleef bezet en lag in de
frontlinie. Het eiland was onder water gezet en de bevolking deels
geëvacueerd of gedeporteerd. De omstandigheden voor de nog
aanwezige bewoners waren zwaar en de repressie van de bezetter
nam toe. Dit heeft diepe sporen nagelaten die nu nog steeds voelbaar
en zichtbaar zijn. Schouwen-Duiveland werd als laatste gebied in
Nederland bevrijd op 7 mei 1945.
Het laatste oorlogsjaar heeft Bruinisse zwaar onder vuur gelegen.
De havens van Zijpe en Bruinisse waren voor het Duitse leger van
strategisch belang. De geallieerden probeerden vanuit Sint Philipsland om Schouwen-Duiveland te bevrijden. In de nacht van 6 november is een Engelse verkenningspatrouille Bruinisse in geweest en
heeft daar een aantal Duitse soldaten gevangen genomen. De
Duisters namen wraak op de lokale bevolking. Op 5 januari 1945 is
Bruinisse bijna geheel vernield door een Engels bombardement.
Samuel Muller was mosselschipper in Bruinisse. Vanaf het moment
dat het Duitse leger over de Westerschelde teruggedrongen werd
en Schouwen-Duiveland, maar vooral Bruinisse, in de frontlinie
kwamen te liggen, heeft Samuel een dagboek bijgehouden. Zijn
dagboek is een goed geschreven relaas van het laatste oorlogsjaar.
Niet alleen van de aangrijpende gebeurtenissen in Bruinisse en
omgeving, maar ook van het drama dat zich 10 december 1944 op
Schouwen voltrok met de ophanging van de Tien van Renesse.
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Jochem en de Atlantikwall
Het laatste oorlogsjaar van
Schouwen-Duiveland
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Het laatste oorlogsjaar lag Schouwen-Duiveland in de schaduw van
‘De Slag om de Schelde’ terwijl de rest van Zeeland al in het najaar
van 1944 was bevrijd. Schouwen-Duiveland bleef bezet en lag in de
frontlinie. Het eiland was onder water gezet en de bevolking deels
geëvacueerd of gedeporteerd. De omstandigheden voor de nog
aanwezige bewoners waren zwaar en de repressie van de bezetter
nam toe. Dit heeft diepe sporen nagelaten die nu nog steeds voelbaar
en zichtbaar zijn. Schouwen-Duiveland werd als laatste gebied in
Nederland bevrijd op 7 mei 1945.
In de duinen en bosgebieden van de Kop van Schouwen zijn resten
van een betonnen bunker te vinden. Soms verborgen onder het zand,
soms afgebroken en soms zelfs gedeeltelijk in gebruik als woning of
zomerhuisje. Voor de oplettende wandelaar zijn er veel intrigerende
sporen te vinden van de eens zo machtige verdedigingswerken die
hier door de Duitse bezetters zijn gebouwd. Wat is het verhaal
hierachter? Deze tentoonstelling in Burghse Schoole geeft
informatie over de bunkers en de Atlantikwall en vertelt bovendien
het persoonlijk verhaal van bunkercommandant Jochem Lange.
Velen waren bij de bouw van de verdedigingswerken betrokken,
onder meer Armeense soldaten en bewoners, al dan niet daartoe
gedwongen door de bezetter. Momenteel is er een initiatief om een
deel van de bunkers weer toegankelijk te maken voor bezoekers.
De taakgroep ‘Bunkers’ van de Stichting Westerschouwen Kultureel,
waaronder ook de Burghse Schoole valt, is bezig dit te realiseren.

Het laatste
oorlogsjaar

Het laatste jaar van de oorlog lag
Schouwen-Duiveland letterlijk en
figuurlijk zwaar onder vuur.
Terwijl de rest van Zeeland al in
het najaar van 1944 was bevrijd,
bleef Schouwen-Duiveland bezet
en lag in de frontlinie.
De omstandigheden voor de nog
aanwezige bewoners waren zwaar
en de repressie van de bezetter
nam toe. Op 12 februari 1944 werd
het eiland geïnundeerd en de
bevolking deels geëvacueerd of
gedeporteerd. In september 1944
begon ‘De slag om de Schelde’.
En op 10 december 1944 werden
10 verzetsstrijders (De Tien van
Renesse) publiekelijk opgehangen.
Schouwen- Duiveland werd op
7 mei 1945 als laatste gebied in
Nederland bevrijd.
De gebeurtenissen tijdens het
laatste oorlogsjaar hebben diepe
sporen nagelaten, die tot op de dag
van vandaag zichtbaar en voelbaar
zijn. In de expositie ‘Het laatste
oorlogsjaar’ blikken vijf musea
op indringende wijze terug op
de oorlogsgeschiedenis van
Schouwen-Duiveland. Aan de hand
van vijf persoonlijke verhalen
krijgt u een indruk van wat zich
hier op het eiland heeft
afgespeeld.

Janny en de inundatie
Het laatste oorlogsjaar van
Schouwen-Duiveland
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Eiland in de frontlinie

Het laatste oorlogsjaar lag Schouwen-Duiveland in de schaduw van
‘De Slag om de Schelde’ terwijl de rest van Zeeland al in het najaar
van 1944 was bevrijd. Schouwen-Duiveland bleef bezet en lag in de
frontlinie. Het eiland was onder water gezet en de bevolking deels
geëvacueerd of gedeporteerd. De omstandigheden voor de nog
aanwezige bewoners waren zwaar en de repressie van de bezetter
nam toe. Dit heeft diepe sporen nagelaten die nu nog steeds voelbaar
en zichtbaar zijn. Schouwen-Duiveland werd als laatste gebied in
Nederland bevrijd op 7 mei 1945.
Op 12 februari 1944 kwam het bevel het eiland te inunderen; onder
water te zetten. De bezetter wilde op die manier voorkomen dat de
geallieerden hier zouden landen. De bevolking werd gelast het
eiland voor 5 maart te verlaten. Het merendeel liet huis en haard
achter om te voet of met paard en wagen door de winterkou een
veilig heenkomen zoeken, elders in het land.
Janny Geluk (1917-1998) woonde met haar familie op een boerderij
in Kapelle, tussen Nieuwerkerk en Zierikzee. Janny was op Nieuwjaarsdag 1944 in ondertrouw gegaan met Klaas van Hoeve. Hun
huwelijk was gepland half februari 1944. De onheilstijding dat het
eiland onder water gezet en ontruimd zou worden, zette een streep
door hun huwelijksplan. Janny besloot samen met broer Vreek naar
de Noordoostpolder te gaan, waar haar Klaas werkzaam was.
Na een tocht met paard en wagen en negen dagen vol ontberingen,
bereikten ze hun bestemming. Daar trouwden Janny en Klaas
alsnog; het eerste huwelijk in de NOP.
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Jork en de Zuidvliet
Het laatste oorlogsjaar van
Schouwen-Duiveland
Eiland in de frontlinie
Het laatste oorlogsjaar lag Schouwen-Duiveland in de schaduw van
‘De Slag om de Schelde’ terwijl de rest van Zeeland al in het najaar

Van elk verhaal is een uniek
bewaarexemplaar gemaakt.
Deze uitgaven zijn kosteloos
verkrijgbaar in de musea.
Bezoek alle tentoonstellingen
en verzamel ze alle vijf!

Ontdek de verhalen over het laatste oorlogsjaar
in de musea van Schouwen-Duiveland!
Brusea
Oude Straat 23
Bruinisse
Brouws Museum
Haven Zuidzijde 15
Brouwershaven
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Museumhaven Zeeland
Vissersdijk 2
Zierikzee

voor meer informatie over de expositie
‘Het laatste oorlogsjaar van Schouwen-Duiveland’:
www.museasd.nl

Brouws Museum
Goemanszorg
Brusea
Burghse Schoole
MuseumHaven

asd.nl

e
www.mus

Museumhaven Zeeland – Zierikzee
De Museumhaven Zeeland verwerft, herstelt en behoudt oude
zeil- en motorschepen met een scheepsrestauratiewerf en
een mooie vloot schepen in de Oude Haven van Zierikzee.
Het verhaal over de Armeniër Jork Mikinjan en het ms. de
Zuidvliet staan centraal in de tentoonstelling over het laatste
oorlogsjaar. www.museumhavenzeeland.nl

Brouws Museum – Brouwershaven
Brouws Museum biedt een vaste presentatie over de
historie van Brouwershaven, haar maritieme geschiedenis
en de meest bekende Brouwenaar Jacob Cats. De collectie
omvat onder andere authentieke scheepsmodellen,
maritieme schilderijen, topografische kaarten, paskaarten
en nautische instrumenten.
Het verhaal over De Brouwenaar Jan Verhoeff en de Tien
van Renesse staan centraal in de tentoonstelling over het
laatste oorlogsjaar. www.brouwsmuseum.nl
De Tien van Renesse op weg naar de executieplaats

Duitse patrouille bij Stützpunkt de Plompe Toren

De haven van Zierikzee in oorlogstijd

De Burghse Schoole – Burgh-Haamstede
Museum de Burghse Schoole is een cultuur-historisch
museum over de Kop van Schouwen, in een authentiek oud
schoolgebouw met klaslokaal ingericht als een klas uit 1920.
De taakgroep Bunkers houdt zich bezig met het voor het
publiek toegankelijk maken van de zogenoemde Vleugel
bunker in de Zeepeduinen.
In de tentoonstelling over het laatste oorlogsjaar staat het
verhaal van bunkercommandant Hans Joachim Lange
centraal. www.burghseschoole.nl

Brusea – Bruinisse
Brusea omvat een visserijmuseum over de rijke geschiede
nis van Bruinisse en de mosselcultuur, met de naast
gelegen authentieke visserswoning ut 1860, ‘t Vissersuusje.
In een prachtige tuin met terras kunt u genieten van een
eigengebakken Zeeuwse bolus of een maaltje mosselen,
op originele wijze bereid.
De dagboeken van de Bruenaar Samuel Muller en de
verwoesting van Bruinisse staan centraal in de
tentoonstelling over het laatste oorlogsjaar. www.brusea.nl

Goemanszorg – Dreischor
Streek- en landbouwmuseum Goemanszorg laat zien hoe het
boerenleven er zo’n 100 jaar geleden uitzag, met authentieke
graanschuur, kruidentuin, woonhuis en een collectie Zeeuwse
klederdracht. Ook toont het de landbouwproductie van weleer,
zoals de vlasteelt, meekrap en het werken met het Zeeuwse
trekpaard.
In de tentoonstelling over het laatste oorlogsjaar staan de inun
datie en evacuatie en het persoonlijke verhaal van de 27 jarige
Janny Geluk centraal. www.goemanszorg.nl

De verwoesting van Bruinisse

Inundatie

