
Ontdek de boeiende verhalen over de bevrijding
in de musea van Schouwen-Duiveland!
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Voor meer informatie over de tentoonstelling
‘Schouwen-Duiveland Bevrijd!‘
zie www.museasd.nl
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Vijf musea vertellen op bijzondere 
wijze over de aangrijpende 
gebeurte nissen gedurende het 
laatste oorlogsjaar, de bevrijding 
en de wederopbouw.

wwwmuseasd.nl

Het laatste jaar van de oorlog ligt Schouwen-Duiveland 
letterlijk en figuurlijk zwaar onder vuur. Terwijl de rest van 
Zeeland al in het najaar van 1944 is bevrijd, blijft dit eiland 
bezet en komt het in de frontlinie te liggen.

De omstandigheden worden zwaarder en de repressie van 
de bezetter neemt toe. In februari 1944 is het eiland onder 
water gezet en de bevolking grotendeels geëvacueerd. 
In september 1944 begint ‘De Slag om de Schelde’.  
Op 10 december 1944 worden ‘de Tien van Renesse’ 
publiekelijk opgehangen.

Schouwen-Duiveland wordt op 7 en 8 mei 1945 als laatste 
gebied in Zeeland bevrijd. Voor de inwoners die er nog 
zijn is er weinig aanleiding voor feest. Eerst moeten de 
geëvacueerden en tewerkgestelden terugkeren, 
de schuldigen worden berecht en ook moet het hele eiland 
worden hersteld. Pas in 1949 is het tijd voor feest. En wat 
voor een feest! Het 1100 jarig bestaan van Zierikzee wordt 
eiland breed aangegrepen om een week lang feest te vieren 
met optochten, voorstellingen en veel muziek.

Van de verhalen van de tentoon stelling Schouwen-
Duiveland Bevrijd! is een uniek bewaar exemplaar gemaakt. 
Deze is gratis verkrijgbaar in de musea.
Bezoek alle tentoonstellingen!

Dit project 
wordt mede 
mogelijk 
gemaakt 
door:



In 2019 is in de vijf musea een tentoonstellingsreeks gepresen-
teerd met in elk museum het persoonlijke en aangrijpende 
verhaal van een inwoner die zelf betrokken is geweest bij de 
gebeurtenissen van het laatste oorlogsjaar. Deze persoonlijke 
verhalen zijn opgenomen in de nieuwe tentoonstelling 
 Schouwen-Duiveland Bevrijd!.

Museum de Burghse Schoole - Burgh 
In dit museum staan de thema’s Bevrijding en Berechting 
centraal. Ook wordt hier het persoonlijke verhaal van bunker-
commandant Hans Joachim Lange verteld. 

Museum de Burghse Schoole is een cultuurhistorisch museum 
over de Kop van Schouwen, in een authentiek oud schoolgebouw 
met klaslokaal ingericht als klas uit 1920. De taakgroep Bunkers 
houdt zich bezig met het voor het publiek toegankelijk maken 
van de zogenoemde Vleugelbunker in de Zeepeduinen.

www.burghseschoole.nl

Museumhaven Zeeland - Zierikzee 
In dit museum staan de thema’s Bevrijding en Feest centraal. 
Ook wordt hier het persoonlijke verhaal van de deserterende  
Armeense onderofficier Jork Mikinjan verteld. 

Museumhaven Zeeland maakt zich sterk voor de aankoop, 
herstel en behoud van oude zeil- en motorschepen. Het is een 
museum op twee locaties. Op de buitenlocatie de Oude Haven ligt 
een mooie vloot schepen in de oude middeleeuwse haven van 
Zierikzee. De binnenlocatie vormt de Stads- en Commerciewerf, 
een heuse scheeps restauratiewerf.

www.museumhavenzeeland.nl

Museumboerderij Goemanszorg - Dreischor
In dit museum staan de thema’s Terugkeer en Herstel centraal.
Ook wordt hier het persoonlijke verhaal van de vluchtende 
bruid Janny Geluk verteld. 

Streek- en landbouwmuseum Goemanszorg laat zien hoe 
het boerenleven er zo’n 100 jaar geleden uitzag, met authen-
tieke 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.

www.goemanszorg.nl

Brouws Museum - Brouwershaven 
In dit museum staan de thema’s Bevrijding en Terugkeer 
centraal. Ook wordt hier het persoonlijke verhaal van 
 verzetsstrijderJan Verhoeff verteld. 

Het Brouws Museum biedt een vaste presentatie over de 
maritieme geschiedenis van Brouwershaven en de meest 
bekende Brouwenaar Jacob Cats. De collectie omvat 
scheeps modellen, maritieme schilderijen, topografische 
kaarten, paskaarten en nautische instrumenten. Met film-
zaal, bibliotheek en museumtuin.

www.brouwsmuseum.nl

Brusea - Bruinisse 
In dit museum staan de thema’s Bevrijding en Herstel cen  traal. 
Ook wordt hier het persoonlijke verhaal van mosselvisser  
Samuel Muller verteld en het bombardement op Bruinisse. 

Brusea omvat een visserij museum over de rijke geschiede-
nis van Bruinisse en de mosselcultuur in heden en verleden. 
Door de prachtige tuin komt u in het naastgelegen monumen-
tenpand uit 1860, waar u zich waant in de tijd van rond 1900.

www.brusea.nl 

De tentoonstelling Schouwen-Duiveland Bevrijd! wordt 
gepresenteerd aan de hand van 5 thema’s.

Bevrijding
Hoe Engelse commando’s met 
burgemeesters en politie agenten 
in landingsvaartuigen de overtocht 
maakten van Colijnsplaat naar 
Zierikzee en Burghsluis en het 
 gezag  overnamen van de Duitsers. 

Terugkeer
Van de 28.000 inwoners waren er zo’n 
17.000 geevacueerd. En een terug-
keer na de bevrijding was niet zo 
maar mogelijk; huizen waren vernield 
of leeggeroofd en het eiland stond 
nog onder water... Pas na verloop van 
tijd konden mensen terugkeren.

Berechting
Meteen na de bevrijding werden 
NSB-ers of burgers die verdacht 
werden van heulen met de vijand, 
opgepakt, berecht en geïnterneerd in 
een kamp te Burgh Haamstede. Dat 
verliep niet altijd even vriendelijk...

Herstel
De inundatie heeft veel kapot 
gemaakt. Eerst moest het eiland 
weer worden drooggepompt. Daarna 
konden wegen en tramverbindingen 
worden hersteld, huizen opgeknapt 
en de landerijen grondig ontzilt.

Feest
Voor Schouwen-Duiveland was de 
bevrijding het begin van een lange 
periode hard werken aan de weder-
opbouw. Geen tijd om te feesten. 
Pas in 1949 werd er gefeest. De 
viering van het 1100 jarig bestaan 
van Zierikzee werd door het eiland 
ook ervaren als een uitgesteld 
bevrijdingsfeest. 


