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richting het nog door de Duitsers bezette Schouwen-
Duiveland, en dat vuur werd ook beantwoord. Op een kwade
dag viel er een graflaat in de Voorstraat, waar de zevenjarige
Jootje Anemaet (in juni zori' ze acht zrln geworden) met haar
wiendinnetje Greetje van der Weele touwtje aan het springen
was. Beide meisjes raakten zodanig gewond datze het, hoe-
wel overgebracht naar het ziekenhuis, niet overleefden. Ze
zijn onder 6dn grafsteen begraven.

De broers Cornelis Frederik Hout en Johannes Hout zijn
in de polder bij Kattendijke op Zuid-Beveland op een mijn
gelopen bij het verzamelen van brandhout. Dat was de con-
clusie nadat op 13 november 1944 hun uiteengereten licha-
men waren aangetroffen. Niemand heeft het ongeluk zien
gebeuren. Kees en Jan, respectievelijk bijna 24 jaar en 17
jaar oud, woonden met hun ouders en jongere zus Saar tijde-
lijk bij mensen in de Wilhelminapolder. Dit omdat hun schip,
de motortjalk Nooitgedacht, zware schade had opgelopen bij
een beschieting door Engelse vliegtuigen. Het schip lag, met
andere, bij Wilhelminadorp in het kanaal naar het Goese Sas.

Zo kort na de bewijding werd daar geregeld scheepvaart- en

wegverkeer vanuit de lucht onder vuur genomen. Bij de be-
schieting was schipperswouw Jacoba Hout-van 't Veer ge-

wond geraakt, waarna ze met paard en wagen naar het zie-
kenhuis in Goes was gebracht. Ook het beschadigde schip
was daarheen gesleept. Zowel de ouders als de beide zonen
zljn in Stavenisse geboren, maar het schippersgezinhad ziin
domicilie in Temeuzen.
Bram Smits tekende het verhaal enkele jaren geleden op uit
de mond van de zus van beide omgekomen mannen. Zij ver-
telde dat Kees tijdens de bezetting op een ander schip voer,
en bij een beschieting op de Westerschelde door het oog van
de naald was gekropen. Vervolgens kwam hlj btj zijn ouders

aan boord. Jan was tijdens de oorlog nog een tijd ondergedo-
ken geweest. Op z1n zeventiende verjaardag kwam er een
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juni in Dordrecht begraven. Haar overlijden is door het mi-
nisterie van sociale zaken aan de burgemeester van Stavenis-
se gemeld. De gemeentearchivaris trof de betreffende brief
aan in het archiefen bracht ons op het spoor van dit burger-
slachtoffer.

Ook Marijnus Boone is ons door de gemeentearchivaris
aangereikt. Hij was distributieambtenaar, afkomstig uit Vlis-
singen, en woonde met zijn vader in de Weststraat in Scher-
penisse. Boone overleed op 13 april 1945 in het ziekenhuis in
het Duitse Gevelsberg, 23 jaar oud. Mogelijk was hij in die
plaats tewerkgesteld. Zljn graf bevindt zich op het ereveld
Diisseldorf-Oberbilk.

Door een toevallig gesprek met mevrouw Westerweel in
Sint-Maartensdijk kwam onlangs het verhaal van Elizabeth
Cornelia Gijzeling-Beeke aan het licht. Deze Smurdiekse
was, na de inundatie, met haar familie sinds juni 1944 ge€va-

cueerd in de Mari€ndonkstraat in Elshout bij Drunen. Uit
gegevens van het streekarchief Land van Heusden en Altena
blijkt het volgende. Vanaf 27 oktober 1944 vielen in Drunen
en Elshout granaten van de geallieerden. Zij beschoten de

Duitsers die zich achter het afuateringskanaal Den Bosch-
Drongelen hadden teruggetrokken om de Maasbrug bij Heus-
den te verdedigen. Op zaterdagmiddag 4 november begon de

Britse 51't" Highland divisie een groot offensief waarbij vier
uren lang hevig werd geschoten. Daarbij zijn 70 woningen
vernield en nog eens 800 gebouwen rwaar tot licht bescha-

digd. Maar ook vielen er onder de inwoners 35 doden en vele
gewonden. E6n van de slachtoffers was de 65-jarige Betje
Beeke. Zij zou., zittend op een stoel in haar woning, door een

granaatscherf zijn gehoffen. De schoonmoeder van mevrouw
Westerweel, eveneens daar geevacueerd, noteerde het voor-
val in haar dagboek. Haar man werd geroepen om, als dorps-
genoot, te helpen bij de begrafenis.
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min hun leven zeker in de oorlogsjaren. Neem de in 1902 in
Sint-Annaland geboren Adriaan Cornelis Scherpenisse, die
samen met een broer molenaar was in Arkel waar het gezin
in 1927 naartoe was verhuisd. Hij sloot zich aan bij de NSB
en vertrok, ongehuwd, in november 1941 vanuit Oldenzaal
naar de Oekraihe om er als zogenaamde oostboer een boerde-
rij te gaan beheren. Van familie
hoorden we het verhaal dat Scher-
penisse op een gegeven moment,
waarschijnlijk tegen het einde van
de oorlog, met paard en kar is ge-

vlucht naar het westen om te probe-
ren thuis te komen. Vermoedelijk
in de buurt van de Poolse grens

wilde een pafiizaan hem dwingen
de twee schapen af te geven die hij
op zijn kar had. Scherpenisse trok
zijn vuurwapen, beide mannen
schoten tegelijk en werden dodelijk
getroffen. Wanneer en waar dit pre-
cies is gebeurd, en waar Arjaan
Scherpenisse is begraven, is niet A'c'Schetpenhse'

bekend.
In het boek 'Het geslacht Rytsebil' noemt H.J. Rijstenbil drie
leden uit 66n gezin die door oorlogsomstandigheden zijn om-
gekomen. Het betreft kinderen van cafehouder Stoffel Rijs-
tenbil uit Oud-Vossemeer, die in 1938 in Bergen op Zoom
een groentehandel begon en deze enkele jaren later in Sche-

veningen voortzette. Zijn zonen Marines Abraham Rij sten-
bil en Anthonie Christoffel Rijstenbil zijn in Duitse krijgs-
dienst aan het oostfront in Rusland gesneuveld. Marines op
2l-jarige leeftijd in 1943, Anthonie als 20-jarige op 4 maart
1944. Twee van hun zussen zijnin Zuid-Duitsland beland en

naar huis komen vluchten toen het voor de nazi's de verkeer-
de kant op ging. De jongste, Johanna Neeltje Rijstenbil,
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Een gealli.eerde luchtfuto gemaakt op 17 november 1944 toont Oud-
Vossemeer vanuit het noorden gezietu (Collectie J. van Doorn, Sommels-
dtik).

ron Stewart, is bij Goes geborgen en in Kattendijke begra-
ven. De anderen waren Engelsen: boordwerktuigkundige
William Bronwhill May, radiotelegrafist Kenneth William
Fishwick en de schutters Clifford Passingham en Dennis
Roland Mussett.
De verkoolde staartschutter in de Stirling die op 2 maart
1943 in de Muijepolder bij Sint-Maartensdijk viel, kan vol-
gens Liefting niemand anders zijn dan de 2l-jarige Welsh-
man John Haydn Jones van het 15d" ItAF-squadron. Hij is
het enige bemanningslid dat als vermist werd opgegeven.
Bij de in het boek beschreven bombardementsvlucht naar
Krefeld in de nacht van 2l op 22 j:ur;ri 1943 zijn vier toestel-
len van het 429' squadron van de Canadese luchtmacht bo-
ven ons land neergeschoten. De slachtoffers die wij hebben
genoemd (Calder, Lown, Rhodes, Sieffert en Wood) en die
in een gezamenlijk graf in Bergen op Zoom rusten, vormden
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24 jrrni lg43 'bii Tholen' is gesneuvelt E" de 23'jaige

ftott Keck, die radiotelegrafist was bij het Maasflottielje'

Hij kwam op 23 september 1943 om bij Stavenisse' waarna

zi3n lichaam vermoedelijk aanspoelde brj Oud-Vossemeer'

Ten noorden van het dorp, aan de Eendrachtdijk tussen het

Joo*g"*uul in de Hikkepolder en het landbouwhaventje in

d. gilu"r"polder, vond A.J. Gunst op 5 juli 1943 het li-

"t."* uun i. 4O-jarige matroos Friedrich Schwerin' Het is

naar de schuur van de Hikkehoeve van de familie Gunst ge-

bracht en daarna naar het lijkenhuisje op de algemene be-

gtuufptuutr. Een dag later is Schwerin naar Bergen op Z99T

i"*o"rO, vond archivaris Van den Kieboom in het archief'

De matroos was zes dagen eerder bij een oefening verdron-

ken in de Eendracht teihoogte van het Schenkeldijkje' toen

len kleine boot omsloeg waarin hii zat' De militair ligt nu in

Ysselstein begraven.

Van Doorn t*tAA" ons een twaalftal militairen die op of om

Si"i rrritptland zlin omgekomen' Twge van hen in Anna

Ju"otupolo.r, ,ru-iliik di z}-jarige soldaat eerste klasse Al-

fred Podack van het 743" grenadierregiment op 9 augustus

lg+5. Yn de 30-jarige kapiiein Rudolf Gemeroth van het

luchtmachteskadron Ud.t op 14 oktober 1943' Beiden wer-

den in Bergen op Zoom begraven' Op laatstgenoemde datum

waren er luchtgevechten, want er stortte toen ook een vlieg-

tuig neer in de Rovershoek nabij het gemaal te Poortvliet'

He-el wat Duitsers zlit in het Ziipe om het leven gekomen',

waarbij ons niet bekend is of dat aan de Sint Philipslandse of

de Schouwse kant van dit vaarwater was' Van Doorn noemt

iiig-iu"e" grenadier Heinrich Noltze van het 743" grena-

Oi.rr.iittJttt-op + oktober 1943, de 32'jarige marineman

Wilhelm Hartmann op 30 januari 1944, de bootsmaat Otto

Reidemeister op 2 no,rimbit 1944 ende 3l-jarige flottielje-

commandant Wilhelm Clausen op 5 november 1944 (pas op

10 januari geborgen). De eerste twee zijn destijds in Bergen

op 2oo* bEgravin, iteidemeister in Dordrecht en Clausen in
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