
              

 
Vertoning documentaire De Tien van Renesse 
 

Op 10 december 2019 in het Tonnenmagazijn te Brouwershaven 
 

(Toegang gratis) 
 
 

 
 
 

Programma  
 
De documentaire wordt gepresenteerd in de zaal van het Tonnenmagazijn op dinsdagavond 10 
december. Het programma is als volgt:  
• 19.30 uur: zaal open, koffie/thee. 
• 20.00 uur: Welkomstwoord Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven. 
• 20.05 uur: Korte inleidingen van Tjeerd Muller (regisseur) en Gert Slings (maker van o.a. de website 

www.janverhoeff.ml) op de film, aan de hand van enkele clips: 

- Waarom kwamen de geallieerden naar Schouwen? (clip: 5.15 min.); 

- Wie ontsnapten er op de dijk? (clip: 11.06 min.); 

- Wat is de betekenis van het geloof in God bij de Tien van Renesse? (clip: 4.23 min.). 
• 20.30 uur: Vertoning van de documentaire De Tien van Renesse (film: 52 min.). 
• 20.55 uur: Beantwoording van vragen uit de zaal door Tjeerd Muller en Gert Slings. 
• 21.30 uur: Afsluiting en informeel samenzijn met hapje en drankje. 

http://www.janverhoeff.ml/


November 2019 
Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven   

1. Aanleiding 
 
Het laatste oorlogsjaar lag Schouwen-Duiveland in de schaduw van ‘De Slag om de Schelde’. De rest van 
Zeeland was in het najaar van 1944 reeds bevrijd. Schouwen-Duiveland bleef bezet en lag in de 
frontlinie. Het eiland werd geïnundeerd en de bevolking deels gedeporteerd. De omstandigheden voor 
de nog aanwezige bewoners waren zwaar en de repressie van de bezetter nam toe. Het publiekelijk 
ophangen van 10 verzetsstrijders op 10 december 1944 – de Tien van Renesse – was daarvan een triest 
dieptepunt. De oorlog heeft diepe sporen nagelaten die tot vandaag de dag zichtbaar zijn en voortleven. 
Schouwen-Duiveland werd als laatste gebied in Nederland bevrijd op 7 mei 1945.  
 
Vijf musea op Schouwen-Duiveland hebben dit jaar de gezamenlijke tentoonstelling ‘Het Laatste 
Oorlogsjaar ’ georganiseerd.  In Brusea (Bruinisse), Streek- en landbouwmuseum Goemanszorg 
(Dreischor), De Burghse Schoole (Burgh-Haamstede), Museumhaven (Zierikzee) en Brouws Museum 
(Brouwershaven), is aan de hand van vijf aangrijpende persoonlijke verhalen teruggeblikt op het laatste 
jaar van de oorlog.  Brouws Museum heeft de geschiedenis van de Tien van Renesse gepresenteerd, aan 
de hand van het persoonlijke verhaal van de Brouwse verzetsstrijder Jan Verhoeff. Jan Verhoeff was een 
van de Tien van Renesse. 
 

 
 
Op 10 december 2019 is het 75 jaar geleden dat de Tien van Renesse zijn opgehangen. In het verlengde 
van de tentoonstelling in Brouws Museum wil Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven op 10 
december a.s.  in de zaal van het Tonnenmagazijn de documentaire De Tien van Renesse vertonen. 
 
 

2. De documentaire De Tien van Renesse 
 
(Tekst Origin Media) De Tien van Renesse is het aangrijpende en gruwelijke verhaal van tien mannen, die 
in december 1944 worden opgehangen door de Duitsers, omdat ze het bevolkingsregister moedwillig 
hebben laten verdwijnen en heulen met de vijand. De vluchtpoging drie dagen voor de ophanging, van 
de zeventien mannen van de verzetsgroep, mislukt volledig. Zeven mannen weten te ontkomen, één 
raakt zwaargewond, hij en negen anderen worden opgepakt. Na berechting worden de mannen drie 
dagen later opgehangen in de Slotlaan van Renesse. Een groot aantal inwoners van het dorp wordt 
gedwongen om te kijken naar de gehangenen. Ook blijven de lichamen 24 uur hangen om de bevolking 
schrik aan te jagen. Ook is er geen plaats voor de nabestaanden om hun geliefden te begraven (veel van 
de mannen hadden gezinnen met kleine kinderen). De huizen van de nabestaanden worden ontruimd of 
verbrand. De lichamen worden gedumpt in een massagraf; er is geen afscheid mogelijk. 
 
De documentaire vertelt het verhaal van de 10 van Renesse en blikt met nabestaanden terug op deze 
vreselijke geschiedenis, die hun leven voor altijd tekende. De documentaire is in 2016 in première 
gegaan en is gemaakt door Tjeerd Muller en  Klaas van de Ketterij van Origin Media. 
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