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Message in a Bottle
Message in a Bottle is een tentoonstelling 
met gedichten rond het thema vrijheid. 
Te zien beneden en boven in de 
bibliotheek. Deze komt voort uit een 
gedichtenwedstrijd onder jongeren. 
De jongeren ontvingen een workshop 
verzorgd door een schrijfster en een 
vertegenwoordiging van het programma 
Veteraan in de Klas. De 12 mooiste 
gedichten vormen de tentoonstelling. 
Dit project komt voort uit het programma 
Four Freedoms door het jaar heen en 
wordt financieel ondersteund door de 
Provincie Zeeland, Europe Direct en Het 
Bevrijdingsmuseum Zeeland.

Fotofilmverslag
De verzameling foto's van de 
Heemkundige vereniging Terneuzen 
vormen samen een verslag van een aantal 
aspecten van de bevrijding van Zeeuws-
Vlaanderen. De inundaties tussen Axel en 
Hulst bijvoorbeeld en de Buffalo's die op 
9 oktober 1944 vanuit de Braakman de 
Nieuw Neuzenpolder overstaken.
De films zijn doorlopend te zien op de 
bovenverdieping van de bibliotheek.



Foto’s Heemkundige Vereniging 
Terneuzen & Schoolmuseum 
Terneuzen
De in totaal 18 foto's op grote panelen 
geven een overzicht van de oorlogsjaren en 
de bevrijding.
Van het afscheid op de Markt in Terneuzen 
van Schout bij Nacht Doorman, de 
commandanten Hopper van het flottielje 
mijnenvegers, en Barrymore van het 
965ste squadron van de Royal Air Force 
op 8 mei 1944 tot de onthulling van het 
monument aan de Westsluis door prins 
Bernhard op 20 september 1950.

ONGEZIEN MATERIAAL | 75 JAAR VRIJHEID 
Op 31 augustus 2019 was Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen gastheer in 
het Vrijheidshuis in Terneuzen. Van 10 februari t/m 5 mei 2020 opent de 
bibliotheek zelf haar deuren voor een grote tentoonstelling rondom de 
viering van 75 jaar vrijheid. De tentoonstelling heet ‘ongezien materiaal’, 
niet omdat het persé nieuw materiaal is, maar omdat het in de alle drukte 
op 31 augustus wellicht nog niet gezien is.

In 2019 en 2020 herdenken we het 
beëindigen van de Tweede Wereldoorlog 
75 jaar geleden. We staan stil bij de 
vrijheid die is bevochten door mensen die 
daarvoor grote offers hebben gebracht. 
We vieren dat we sinds 1945 weer in 
vrijheid leven, in het besef dat we samen 
verantwoordelijk zijn om vrijheid door te 
geven aan nieuwe generaties.

Wat is er te zien in de bibliotheek en 
waar?
• Foto’s Heemkundige Vereniging  
  Terneuzen & Schoolmuseum 
  Terneuzen |  eerste verdieping
• Poolse bevrijdingsstukken afkomstig uit  
  Oorlogsmuseum Gdynia | begane grond
• Foto’s genomen tijdens het bezoek van  
   het Koningspaar aan Terneuzen op 31  
   augustus, door Hans Knape | begane  
   grond
• Message in a Bottle, gedichten over het  
   thema vrijheid | beneden en boven 
• Fotofilmverslag Heemkundige  
   Vereniging Terneuzen | eerste verdieping

 

  Poolse bevrijdingsstukken uit het 
Oorlogsmuseum Gdynia
In september 1944 werd in de omgeving 
van het museum aan de Tweede 
Verkorting in Axel hevige strijd geleverd, 
die uiteindelijk in het voordeel van de 
Geallieerden werd beslecht. De beslissing 
viel toen de Polen erin slaagden een 
brug te slaan bij de Derde Verkorting, ze 
noemden die de Gdyniabrug, naar een 
stad in Polen waarna ook de naam van het 
museum verwijst.
In de hal en de vitrines van de bibliotheek 
zijn kledingstukken, zenders en 
gasmaskers van diverse makelij die tijdens 
de oorlog gebruikt zijn te zien. Evenals 
zaken als distributie stamkaarten, een 
zwemvest met noodsignaal en metalen 
badges van de geneeskundige- en 
luchtbeschermingsdienst.

Kijk voor meer informatie op

75jaarvrijheid.nl
heemkundeterneuzen.nl 
schoolmuseumterneuzen.nl 
oorlogsmuseumgdynia.nl 

Foto's Hans Knape
Hobbyfotograaf Hans Knape heeft zich 
gespecialiseerd in het fotograferen van 
scheepvaart en vrachtwagens. 
De acht grote foto's die te zien zijn in de 
bibliotheek heeft Hans gemaakt tijdens de 
start van de herdenking 75 jaar vrijheid op 
31 augustus 2019 in Terneuzen.
Hij heeft onder andere de aankomst van 
militaire voertuigen, het Belgische en 
Nederlandse koningspaar, Burgemeester 
Jan Lonink van Terneuzen en Commissaris 
van de Koning Han Polman vastgelegd.


