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Projectplan kunstwerk / herinneringsmonument 

Neergestorte B-24M Liberator 5 april ‘45 
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1. Inleiding 

 

Dit jaar vieren we 75 jaar bevrijding. Anders dan de andere delen van Zeeland is 

Schouwen-Duiveland niet in november 1944 bevrijd - na de Slag om de Schelde – 

maar pas op 7 mei 1945. Aan de vooravond van de bevrijding, op 5 april 1945, is een 

Amerikaanse bommenwerper door de Duitsers uit de lucht geschoten en neergestort 

nabij de Schenkeldijk in Brouwershaven. Alle negen bemanningsleden zijn om het 

leven gekomen. Ook een Brouwse jongen heeft daarbij het leven gelaten.    

Een aantal inwoners van Brouwershaven heeft het initiatief genomen om ter 

herinnering aan deze noodlottige gebeurtenis een kunstwerk te laten maken, dat op de 

betreffende locatie geplaatst moet worden. Stichting Cultuur & Erfgoed 

Brouwershaven (SCEB) heeft dit initiatief omarmd en zet zich in om dit bijzondere 

plan uitgevoerd te krijgen. 

In dit projectplan gaan wij nader in op wat er op 5 april 1945 precies is gebeurd. 

Vervolgens presenteren we met gepaste trots het ontwerp dat de in Brouwershaven 

atelier houdende kunstenaar Rosalinde van Ingen Schenau heeft gemaakt. Ook geven 

wij in dit projectplan aan wat er qua organisatie bij komt kijken om het plan 

uitgevoerd te krijgen. Afsluitend bevat dit projectplan een begroting, voorzien van een 

dekkingsplan.  
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2. Aan de vooravond van de bevrijding … 

 

Cornelis van Beveren uit Brouwershaven zit in een werkkamp in Duitsland. Als 

Duitsland op 7 mei 1945 capituleert begint hij aan de lange tocht naar huis. Hij is erg 

verzwakt, ziek en ondervoed. Het is 5 april 1945. Met veel geraas vliegt een 

Amerikaanse bommenwerper type B-24M Liberator laag over het eiland. Het toestel, 

op missie naar Zuid Duitsland, verlaat op een hoogte van 6000 meter zuidelijk van 

Breda de formatie en meldt een brandstofprobleem. De bommenwerper is in 

moeilijkheden en keert terug. Laag vliegt de Liberator richting Brouwershaven, op 

zoek naar een landingsplek. De Duitsers hebben op dat moment een uitkijkpost in de 

toren van de Grote of Sint Nicolaaskerk. Deze vuurt een lichtkogel af om de matrozen 

van twee tot patrouilleschepen omgebouwde kotters in de haven van Brouwershaven 

te waarschuwen. Deze hebben een Flak aan boord; een licht luchtdoelgeschut. Omdat 

de bommenwerper zo laag vliegt en recht overkomt is het een gewillige prooi. Het 

enorme toestel wordt doorzeeft en stort neer nabij de Schenkeldijk. Het vliegtuig is 

volkomen verwoest. Niet ontplofte bommen, boordgeschut, munitie en zuurstoftanks 

liggen verspreid over de akker. De negen Amerikaanse soldaten komen allemaal om.  

 

Op zondagmiddag 17 juni 1945 vindt aan de Schenkeldijk, niet ver van 

Brouwershaven, een tragisch ongeval plaats. De zoon van Cornelis, de 13-jarige Willy 

van Beveren, vindt daar munitie van het neergestorte toestel. Hij gaat nog snel even 

naar huis om een tangetje te halen. Dan gaat het mis. Hij knutselt aan de munitie en de 

boel ontploft. De jongen wordt zwaar gewond naar het ziekenhuisje in Noordgouwe 

gebracht, waar hij overlijdt. Hij wordt begraven op de dag dat hij 14 jaar zou zijn 

geworden. Zijn vader Cornelis is twee dagen voor de begrafenis thuisgekomen. Er 

moet een stoel gehaald worden omdat hij niet zo lang kan staan. 
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3. Het ontwerp voor een herinneringsmonument 

Concept 

Het herinneringsmonument is een kunstwerk ter nagedachtenis aan de bommenwerper die 

op 5 april 1945 tussen Zonnemaire en Brouwershaven neergestort is. De Amerikanen 

Howard Young, Frank Fawcett, Ira Sternstein, Nicholas Paskowsky, Robert King, Arthur 

Martinez, Orville Hansen, Glendon Day en Robert Miller kwamen daarbij om het leven. 

Zij vormden de bemanning van de B-24M 44-50747 389 Bomb Group, 566 Bomb 

Squadron.  

 

Het idee is dat de plek waar deze strijders het leven lieten,  een plek wordt waar hun 

namen genoemd staan en blijvend resoneren in de tijd. Negen namen, negen sculpturen. 

Als bewakers van de mede door hen verkregen vrijheid staan zij op de Schenkeldijk.  

3-D Schets Overzicht van de Sculpturen 

“Howard Young, Frank Fawcett, Ira Sternstein, Nicholas Paskowsky, Robert King, 

Arthur Martinez, Orville Hansen, Glendon Day, Robert Miller” …  Het uitspreken van 

hun namen geeft een geluidsgolf. Een weergave van deze soundwave is de basis voor 

het kunstwerk. Voornaam – Achternaam – Stilte De soundwave is 90 graden gedraaid 

zodat een figuur ontstaat. De figuren krijgen uniek gevormde vleugels en in sommige 

namen zijn vliegtuigvormen terug te zien. Hoewel er geen menselijke vormen te zien 

zijn worden het duidelijk individuen. 

       
 Sound Wave Howard Young     3-D Schets Howard Young 
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Afmetingen en Constructie 

De sculpturen worden gemaakt van Corten staal. Door tijd en weersomstandigheden 

zal dit een diep roestig uiterlijk krijgen. Het laagje roest van 0,3mm beschermt het 

onderliggende metaal tegen doorroesten. De sculpturen worden opgebouwd uit strips. 

De strips krijgen een dikte van 20mm en een breedte van 80 mm. De constructie zal 

zelfdragend zijn en op betonplaten met bouten worden vastgezet, waarover een mooi 

afgewerkte sokkel wordt geplaatst. De betonplaten worden afgewerkt met een diep 

donkere grijsblauwe kleur.  

De sokkels worden elk 100cm hoog. De soundwave van Ira Sternstein zal de hoogste 

sculptuur worden. De lengte van zijn voornaam, achternaam en de daarop volgende 

stilte beloopt in totaal 1,5 meter. De maximale totale hoogte van de sculpturen is 

hiermee 2,5 meter. De overige namen zullen iets lager uitkomen. De maximale breedte 

is voor de Piloot Howard Young. Zijn naam heeft de hoogste soundwave en daardoor 

de breedste ‘vleugels’: 1,4 meter.  

Locatie van het kunstwerk 

In samenspraak met een omgevingsdeskundige van de gemeente worden de sculpturen 

idealiter over een afstand van 33 

 meter op de Schenkeldijk geplaatst. Dit refereert aan de spanwijdte van het vliegtuig. 

De volgorde van plaatsing is dezelfde als de volgorde van de bemanningslijst. Door ze 

op de dijk te plaatsen gaan ze nog meer ‘vliegen’. En kijken we op tegen de namen 

van de mannen die gestreden hebben voor onze vrijheid. 

Informatie-plaquette 

Bij het bankje en de haag die nu al onderaan de Schenkeldijk staan komt een plaquette 

waarop informatie te vinden is over deze historische en aangrijpende gebeurtenis, met  

een uitleg over de sculpturen. Ook zal hier met een QR-code een verwijzing op staan 

naar een pagina op de website van www.brouwershaven.nu, waar mensen terecht 

kunnen voor meer informatie.   

 

 

http://www.brouwershaven.nu/
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4. Organisatorische aspecten 

Over de ontwerper/kunstenaar 

Rosalinde van Ingen Schenau (1978) is als beeldend kunstenaar opgeleid aan de 

Willem de Kooning Academie in Rotterdam. Zij woont in Zonnemaire en heeft een 

atelier in Brouwershaven. Centraal thema in haar werk is de vergankelijkheid. Naast  

tweedimensionaal werk maakt Rosalinde ook ruimtelijk werk, zowel autonome kunst 

als kunst in opdracht. Bij de oostelijke toegangsweg tot Zierikzee (Groeneweegje) is 

een recent en mooi voorbeeld van haar ruimtelijk werk te zien.  

 

 

Vergunningen, eigendom, onderhoud 

De gemeente Schouwen-Duiveland is enthousiast over het plan en het ontwerp voor 

een kunstwerk/herinneringsmonument voor de (bemanning van) de neergestorte B-

24M. Inmiddels is een omgevingsvergunning verleend. Het Waterschap 

Scheldestromen, dat de Schenkeldijk in beheer heeft, heeft zich ook akkoord verklaard 

met de plaatsing van het kunstwerk. 

De Stichting Cultuur & Erfgoed Brouwershaven (SCEB) is opdrachtgever en is ook 

bereid het eigendom van het kunstwerk/herinneringsmonument te aanvaarden. Wel zal 

SCEB in overleg treden met de Stichting Renesse, de gemeente Schouwen-Duiveland 

en het Waterschap Scheldestromen om te bezien of het eigendom bij een van deze 

organisaties kan worden ondergebracht, omdat elk van deze partijen meer 

kunstwerken in de openbare ruimte in eigendom en beheer heeft. 
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Met de kunstenaar is bekeken welke kosten gemoeid zijn met de plaatsing en het 

onderhoud. Voor wat betreft het onderhoud zijn er feitelijk geen onderhoudskosten; de 

funderingen zijn van beton en de sculpturen worden gemaakt van onderhoudsvrij 

Corten staal.  

Communicatie 

SCEB zal zorgdragen voor de nodige communicatie bij de onthulling van het 

kunstwerk. Op 5 april aanstaande wil SCEB de plaatsing officieel aankondigen. De 

feitelijke plaatsing kan dan voor de zomervakantie plaatsvinden. 

Op de websites van de Stadsraad, SCEB en Brouws Museum zal een vaste pagina 

worden opgenomen met het verhaal van de B-24M. 

Relatie met tentoonstellingsprogramma’s 75 jaar bevrijding 

De kleinere musea van de Vereniging Musea Schouwen-Duiveland (VMSD), 

waaronder ook Brouws Museum, zullen dit jaar een grote gezamenlijke tentoonstelling 

presenteren onder de titel Schouwen-Duiveland Bevrijd! Deze tentoonstelling zal in 5 

musea verspreid over het eiland te zien zijn, van18 april tot 25 oktober. De 

tentoonstelling krijgt 5 hoofdthema’s: Bevrijding, Berechting, Herstel, Terugkeer, 

Eindelijk Feest. In Brouws Museum zal bijzondere aandacht worden geschonken aan 

het verhaal van de neergestorte B-24M en aan het kunstwerk dat als 

herinneringsmonument hiervoor gemaakt wordt.  

In de Grote of Sint Nicolaaskerk is vanaf 5 april t/m 7 mei nog een tweede 

tentoonstelling te zien over de oorlog in Brouwershaven: Brouwershaven in 

oorlogstijd. Deze tentoonstelling biedt een chronologisch overzicht van de 

belangrijkste gebeurtenissen in de smalstad tijdens WO II en eindigt met het 

neerstorten van de B24M.  In deze tentoonstelling zal ook de maquette te zien zijn die 

Rosalinde van Ingen Schenau voor het kunstwerk heeft gemaakt. Het materiaal van 

Brouwershaven in oorlogstijd voor zover dat betrekking heeft op het verhaal van de 

B24M zal vanaf 8 mei opgenomen worden in de tentoonstelling Schouwen-Duiveland 

Bevrijd! in Brouws Museum.  

 

 

 

 

 

 

 

 


