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Museum De Meestoof in St. Annaland.  

Met 8 dames zijn we op pad gegaan. Het was wisselend zonnig weer maar toch voelden we de 

kilte van de aanstaande herfst er aankomen.  

Ook van de onderwerpen van deze tentoonstelling liepen soms de rillingen over je lijf.  

Het ging namelijk over 75 jaar bevrijding van het eiland Tholen.  

“Bi-je wakker? Komt’r mar uut, ’t is oorlog”….. Zo begon voor Bram Smit op 10 mei 1940 

om 06.00 uur op een stralende voorjaardag de oorlog.  

De tentoonstelling laat zien hoe de oorlog op Tholen verliep. In de eerste oorlogsdagen werd 

in de nacht van 13 op 14 mei 1940 de brug bij Tholen-stad opgeblazen. Dit gebeurde op bevel 

van het Nederlandse leger. Gedurende de oorlogsjaren gebeurde er op Tholen van alles, maar 

volgens het dagboek van Bram Smit, geboren in 1929 in Stavenisse, ‘waren er dagen, ja 

weken, dat zich geen Duitser op Stavenisse liet zien’. Over het algemeen ging het leven zijn 

gewone gang, maar toch waren de gevolgen van de oorlog merkbaar. Zo gingen 

levensmiddelen, kleding, schoeisel en brandstoffen op de bon.  

Bij de brieven in de vitrines, geschreven door jonge jongens die in Arbeidsdienst waren, kreeg 

je tranen in de ogen. Ze probeerden het allemaal wat rooskleuriger voor te doen dan de 

werkelijkheid was, alleen maar om het thuisfront te ontzien. Thuis werd het ook steeds 

heftiger. Brandstoffen waren er nauwelijks zodat alles wat brandbaar was opgeofferd werd. 

Tot overmaat van ramp moest er na 15 februari 1944 geëvacueerd worden omdat het eiland 

onder water gezet zou worden. Alles wat kon rijden werd ingeschakeld voor de afvoer van 

voorraden die zo groot bleken, dat het tot half maart duurde eer de laatste producten, 

voornamelijk aardappelen, weg waren. Tholen stad kon droog blijven doordat de vissers met 

de spade een ringdijk hadden opgeworpen. De bewoners konden daar blijven. Rondom 

Tholen zijn er 103 geallieerden en 12 Nederlanders gesneuveld.  

Op de zolder van De Meestoof is achter een kastenwand een onderduikplaats gemaakt om een 

idee te geven hoe die mensen soms voor langere tijd verscholen moesten leven.  

Er zijn een smidse, een schoenmakerij, een touwslagerij en nog diverse oude ambachten te 

zien. Tevens is er een heel huisje ingericht met spulletjes die voor onze generatie nog zó 

herkenbaar waren.  

Hierna lieten we ons verwennen met koffie/thee en heerlijk warm appelgebak.  

Als afsluiting hebben we met 6 personen nog gezellig gegeten bij Cederhof.  

Het was een mooie start na de vakantie. Lia Vriens.  

 


