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Boekomschrijving
Over het laatste oorlogsjaar in Zierikzee bestond tot dusver nog geen apart boek. Toch week de situatie in deze stad
aanmerkelijk af van die in de rest van Schouwen-Duiveland. Het eiland stond onder water maar Zierikzee bleef droog.
Er woonden ongeveer 1000 mensen in betrekkelijk isolement en met slechts een kleine Duitse bezetting. Onder steeds
moeilijker omstandigheden probeerden de inwoners zo goed en zo kwaad als het ging in leven te blijven.
Het boek gaat in op alle aspecten van deze bijzondere toestand: de militaire en de waterstaatkundige situatie, het
gemeentelijk bestuur, de gezondheidszorg, de voedselvoorziening, het onderwijs, verkeer en vervoer, het kerkelijk
leven, de schade en de slachtoffers. Het behandelt ook de rol van de illegaliteit en van de NSB.
Parallel aan het boek loopt er in het Brouws Museum in Brouwershaven, in mei en juni 2021 de tentoonstelling
Schouwen-Duiveland Bevrijd! met onder meer gefilmde interviews met inwoners uit Schouwen-Duiveland die speciale
herinneringen aan deze periode hebben.
Over de auteur
Dr. Jop Steenhof de Jong (1945) is chemicus en werkte dertig jaar in
binnen- en buitenland in de chemische industrie. Na zijn pensionering
stortte hij zich op de streekgeschiedenis van Schouwen-Duiveland,
een eiland waar hij niet vandaan komt maar waarmee hij zich wel
nauw verbonden voelt. Dit resulteerde in diverse publicaties in het
mededelingenblad en in het jaarboek van de Vereniging Stad en Lande
van Schouwen-Duiveland (Kroniek van het land van de zeemeermin)
en in drie boeken: Een eeuw Nieuw-Haamstede (samen met Jeroen
Rijpsma) in 2013, Collaboratie op Schouwen-Duiveland in de Tweede
Wereldoorlog in 2017 en Over de Kop van Schouwen in 2018.
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