Nisse, 8 september 2014

Aan de gemeenteraad van Borsele
onderwerp: herdenken

Geachte gemeenteraad,
Op 18 september bezoekt u het Bevrijdingsmuseum te Nieuwdorp.
Voor het Bevrijdingsmuseum zijn de afgelopen jaren kosten noch moeite gespaard om het tot een
succes te maken. Door initiatiefnemers en vrijwilligers wordt er al jaren hard gewerkt. De laatste
uitbreiding geeft een nieuwe impuls om oorlogsgebeurtenissen in Zeeland in beeld te brengen. Het
stiltepark geeft een bijzondere mogelijkheid om herdenken betekenis te geven. De
herinneringstochten vragen een actieve deelname, die de hot-spots van de strijd tot de verbeelding
kunnen laten spreken. De Stichting Behoud de Zak van Zuid- Beveland waardeert de inspanningen
om het begin van het einde van de Tweede Wereldoorlog door de bevrijding van Zeeland te laten
zien.
Het is na 70 jaar de uiterste gelegenheid om verhalen van mensen die het meemaakten op te
tekenen. De beleving en de werkelijkheid van feiten en voorwerpen vullen elkaar goed aan. Een goed
voorbeeld daarvan is het Flanders Fields te Ieper, dat in de wandelgangen wel als een voorbeeld voor
het museum in Nieuwdorp wordt genoemd. Ten grondslag ligt een weliswaar onvergelijkbare strijd in
een andere oorlog, maar de opening naar herinneren en herdenken van de eerste WO is daar heel
goed gedaan. Dit is een indrukwekkend museum.
De BZZB gebruikt uw bezoek in het 70-ste herdenkingsjaar van de bevrijding van Zeeland als
aanleiding om u en andere belanghebbenden vragen, die ons eerder bereikten voor te leggen. Via
verschillende kanalen is bij ons aandacht voor de burgerslachtoffers gevraagd. Bij de vaststelling van
de beschermde graven in Borsele zijn vanzelfsprekend de militaire graven opgenomen, aandacht
voor burgerslachtoffers wordt node gemist. Het is de vraag of de verhalen van hun noodlot
voldoende bekend zijn. Hetzelfde geldt natuurlijk voor de militaire slachtoffers. De database voor
oorlogsslachtoffers op de site van het Bevrijdingsmuseum zou wat meer bekendheid en uitwerking
moeten krijgen, zodat nabestaanden en anderen informatie kunnen doorgeven. Inhoudelijk vindt dan
meer verdieping plaats. Als Borsele in het Zeeuwse overzicht eruit springt is dat een pre voor het
Bevrijdingsmuseum. Bovendien vergaart het museum oral history en mogelijkheden voor
presentaties in de toekomst. Is er al eens gedacht aan een verzoek of opdracht in deze richting in het
kader van maatschappelijke stage of studie?

De Mallardtocht is al enige jaren door deelname van jeugd en wandelaars geslaagd. Ook dit jaar
staan herdenkingstochten, zelfs in een groter verband, op de agenda. Het bezoeken van plekken, die
een rol speelden bij de bevrijding onder meer in Borsele, hoort daarbij. Ook hier wordt in de
wandelgangen Vlaanderen als voorbeeld genoemd; een aantal hot-spots in de sfeer van bevrijding en
herdenken zouden een blijvend karakter moeten krijgen. Dit ook met het oog op bezoekers en
toerisme. De BZZB vraagt om die reden opnieuw aandacht voor informatieborden ( overigens niet
uitsluitend) voor herdenkingsplekken, die meestal enige uitleg behoeven.
De BZZB is ooit geattendeerd op de bebording in Baarland ( gemeente/Scheldeoord) We hebben
weet van pogingen en zelf wel eens aandacht gevraagd voor verbetering. Het herdenkingscomité
Baarland verdient onze bewondering voor de jaarlijkse herdenking, maar de entourage van de
herdenkingsplek is naar onze mening voor verbetering vatbaar. Gek genoeg zijn er twee
monumenten. De aanduiding van de Landing bij Baarland is door zijn plaatsing ongelukkig en
onduidelijk. Het verhaal en het strandje verdienen een mooiere eenvoudige oplossing, losstaand van
de natuurinformatie, die hier evenzeer een goede eigen plek verdient!
Met deze brief voorafgaand aan het bezoek Bevrijdingsmuseum Nieuwdorp,vragen wij u
gemeenteraad te denken en te werken aan kwaliteitsverbetering van ons gebied met haar unieke
plekken en bijzondere geschiedenis. Niet met grootse ondernemingen, maar door het kleine en fijne
te eren, in zijn waarde te laten en de betekenis ervan goed te duiden. Wij hopen dat u in overleg met
belanghebbenden aan genoemde punten aandacht wil schenken. Het zijn eenvoudige en niet
kostbare suggesties met betrekking tot het memoreren van de 2e WO in Zeeland en uw aandacht
voor het museum te Nieuwdorp. Om die reden zenden wij deze brief ter informatie ook aan hen. Wij
zijn benieuwd naar uw bijdrage en respons.
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