
 
 

Schouwen-Duiveland	  Herfst	  1944-revisited	  
 

door  Huib M. Vriesendorp, Hugo Q. Röling, Maddy Verseput Stevense en Hans P Verseput 
 
 
Inleiding 
De eerste auteur van dit artikel is al jarenlang gefacineerd door een oorlogsmisdaad, die in de herfst van 
1944 enkele weken na zijn geboorte op steenworpsafstand van zijn wieg in Renesse is gepleegd. De 
misdaad waarom het gaat is het ophangen van tien verzetsmensen op 10 december 1944 langs de dreef van 
Slot Moermond, de zogenaamde ‘Tien van Renesse’.Verhalen over gruwelijke gebeurtenissen gaan een 
eigen leven leiden, waardoor de behoefte ontstaat zo precies mogelijk te achterhalen wat er werkelijk 
gebeurd is. Dat is moeilijker dan het lijkt. Alleen voor een beroepsmatige historicus, zoals de tweede auteur 
is het een bekend gegeven, dat een laag van mythevorming over dergelijke gebeurtenis heenkomt. Ook zal 
zo iemand beamen dat ooggetuigen elkaar tegenspreken en dat zich zo goed mogelijk informerende 
tijdgenoten er soms naast zitten. Maddy en Hans Verseput, de derde en vierde auteur hebben veel van de in 
dit artikel besproken gebeurtenissen bewust en van nabij meegemaakt. Zij hebben de eerste twee auteurs 
van bronnen en literatuur voorzien en het gebrekkig geworden nederlands van de eerste auteur verbeterd. In 
de twee jaar na publikatie van dit artikel in de Kroniek van het Land van de Zeemeermin in 2009 hebben de 
auteurs nieuwe informatie verkregen van lezers zowel als anderen, die een aantal verbeteringen en 
toevoegingen noodzakelijk maken in deze 2de ‘revisited’ versie. 
 
De familie Vriesendorp 
In augustus 1944 wonen Cornelia Françoise Vriesendorp-Delhez (Cor) en haar twee en half jaar oude zoon 
Jaap al twee jaar bij Cors schoonouders, Jaap en Tineke Vriesendorp-Rens op Moermond.  
Vier mei 1942 werd Cor’s echtgenoot, Jacobus Johannes Vriesendorp (Co), door de Duitsers opgepakt en 
met meer dan vijfhonderd andere Nederlanders geïnterneerd in het gijzelaarskamp Beekvliet, een 
vooroorlogs klein seminarie, in Sint-Michielsgestel. Tijdens Co’s verblijf in Beekvliet worden acht 
gijzelaars, twee uit Co’s kamer, geëxecuteerd. Co wordt in Juni 1943 ontslagen uit het gijzelaarskamp en 
duikt onder op de boerderij Deli van de familie Zeevaart in Baarland, Zuid-Beveland, waar hij op 26 
october 1944 wordt bevrijd dank zij de geallieerde operatie Infatuate2. 
 
 
 
 
 
Slot Moermond 
in 1929 getekend 
door Anton 
Pieck1 
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De rest van Nederland wordt pas bevrijd op 8 mei 1945. Op 26 mei 1945 komen Co, Cor, Jaap en hun 
tweede zoon Huib voor het eerst (weer) bij elkaar. Tussen 1942 en 1945 schrijven en ontvangen Co en Cor 
meer dan zeshonderd brieven. De auteurs van dit artikel namen de brieven van Co en Cor  als uitgangspunt 
voor verder onderzoek naar de gebeurtenissen, die plaats vonden in Zeeland in de herfst van 1944 en 
daarna.  
 
De families Verseput en Stevense 

In het begin van de oorlog wil de eigenaar en bewoner van Slot Moermond, Co's vader Jaap Vriesendorp, 
een aantal waardevolle antieke meubelen en oude schilderijen op een veilige plaats onderbrengen. Op 
aanraden van zijn vriend, de dierenarts Jan Stevense uit Renesse, kiest hij daartoe de boerderij van de 
familie Verseput in Zonnemaire en het koetshuis van de Familie Verspyck in Schuddebeurs. Jaap 
Vriesendorp is al in 1942 door de Duitse bezetter gerecruteerd als Hoofd Afvoer Burger Bevolking voor het 
organiseren van de vanzelfsprekend niet populaire evacuaties van mens en dier. In 1942 worden 
Schouwenaren uit hun huis gezet voor het bouwen van de Atlantikwall, een 2685 km lange 
verdedigingslinie die de Duitse generaals, Rommel en von Rundstadt, ontwierpen om een toekomstige 
geallieerde invasie af te kunnen slaan. In Februari 1944 wordt een extra defensieve maatregel genomen 
door de Duitse bezetter. De uitwateringssluizen op het eiland worden gesloten. Overtollig zoet water kan 
bij eb niet meer afvloeien en het waterniveau op het eiland stijgt langzaam. Later worden de sluizen kort bij 
hoog tij open gezet om een nog  groter gedeelte van het eiland ontoegankelijk te maken voor de 
geallieerden. Begin 1944 worden zeventienduizend bewoners van Schouwen-Duiveland geëvacueerd. Voor 
velen is dit de eerste keer dat ze niet op het eiland slapen. Op uitnodiging van Jaap Vriesendorp wijken 
Jaap en Marie Verseput in maart 1944 naar Slot Moermond uit, omdat hun boerderij ‘Huize Wageningen’ 
in Zonnemaire onder water zal komen te staan. Een aantal van de antieke meubels en de schilderijen komen 
zodoende weer terug op Slot Moermond. 

Hans Verseput, zoon van Jaap en 
Marie, laatste auteur, heeft 
dwangarbeid verrricht in 
Duitsland omdat hij als student 
weigerde de loyaliteitsverklaring 
aan de Duitse bezetter te 
ondertekenen. Begin 1944 keert 
Hans terug uit Duitsland vanwege 
‘hartklachten’ van zijn moeder. 
Hij verlengt zijn verblijf op 
Schouwen-Duiveland door een 
symbolische liesbreuk operatie te 
ondergaan in Renesse, waarbij de 
dokter alleen een oppervlakkige 
huidsnede maakt, die hij meteen 
weer sluit met achterlating van 
duidelijk zichtbare hechtingen. 
Als onderduiker verdeelt Hans 
zijn tijd tussen Moermond en de 
geinundeerde boerderij Kijkuit.  
 
Verhuiswagen met Jaap en Marie 
Verseput arriveert bij Moermond. 
De naam van hun boerderij staat 
op de verhuiswagen: 
‘Wageningen’. 
 
 

Jaap Verseput, Jan Stevense, Jaap Vriesendorp, bouwen met behulp van aannemer/timmerman Braber een 
dijk rond de slotgracht. Overtollig grachtwater wordt over de dijk op het Schouwse land gepompt. 
Moermond blijft droog en bereikbaar.  
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Bouwen dijk rond slotgracht, v.l.n.r. Jan Stevense, Jaap Verseput, Hart, Jaap Vriesendorp, Braber 
 
In juni 1944 wordt het woonhuis en de veterinaire praktijk van Jan Stevense in Renesse door een 
geallieerde bom beschadigd. Jan en zijn vrouw Aai Stevense verhuizen daarom met hun dochters Maddy 
(derde auteur) en Wip in juni 1944 naar Moermond. Op 9 Juli 1945 schrijft Jan Stevense een gedicht in het 
Gastenboek van Moermond over deze gebeurtenis:  
 

Ter herinnering aan de veel bewogen dagen doorgebracht op het gastvrije slot Moermond: 
 
‘t Is nu ruim een jaar geleden 
Dat ik in het water stond! 
‘k Hoorde ronken, ‘k hoorde vliegen 
Witte vogels groot en plomp. 
Wierpen plots hun bommen vracht 
Op mijn huis en buurtschap neer 
Regens vonken rook-kolommen 
Brokken puin en nog veel meer! 
Dan van schrik en angst bevangen 
Water… water...alles om mij heen 
‘k trachtte mij een weg te banen 
O, mijn God! Wat was ik klein. 
Dan in angst de Noord-kant langs 
Door de Laone naar de ravage 
Toen… Aan d’Ingang van Moermond 
Waar eens menschen zouden hangen 
Plots ik voor mijn kinderen stond! 
Mad en Wip: Waar is je Mamma? 
O wat zou het antwoord zijn. 
‘k Voelde nauw m’n hart nog slaan 
 
 

Maar dan! God zij dank zij leeft. 
Dan naar huis maar nu vol moed 
Wat kan de rest nog deren 
Nu zijn allen om mij heen 
Uit het gevaar gezond. En keeren 
Met mij in het leven weer! 
Daar was Jij Jaap onvergetelijk 
Beide handen uitgestrekt 
Weg bezwaren en veel meer. 
Kom bij ons wordt Putter daar! 
Kom naar Moermond, ga maar mee 
Tineke maakt ‘t bed al klaar 
Mad en Wip en Aai en Jan 
Auto hond wat al niet meer 
Vonden rust en gastvrijheid. 
(…) 
 
Jan Stevense. 
 De rest van het gedicht beschrijft onder 
meer de gebeurtenissen op Moermond in 
de herfst van 1944. 

 
 
De familie Röling 
In de tweede wereld oorlog wordt mr. Bert Röling door de Duitse bezetter overgeplaatst van de strafkamer 
van de Utrechtse Rechtbank naar de strafkamer van de rechtbank in Middelburg, omdat hij nederlandse 
criminelen uit wrede Duitse gevangenissen houdt door zijn vonissen niet openbaar te maken. De Duitse 
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bezetter mag Nederlandse rechters niet zonder reden ontslaan. Overbrenging naar Middelburg is een als 
straf bedoelde degradatie. Bert en vrouw Lies en hun vier kinderen gaan in Domburg wonen. 
Een oom van Cor, Frans Viehoff, raadsheer aan het Hof van Leeuwarden, publiceert zijn arresten wel. In 
een beroemde casus concludeert mr. Viehoff dat hij met zijn collegas de door de rechtbank bepaalde 
strafduur van een veroordeelde verkort “om des gewetens wille”. Hij wil niet dat Nederlanders in Duitse 
gevangenissen terecht komen, omdat die niet aan de Nederlandse maatstaven voldoen. Onder zware druk 
van de Duitse bezetter ontslaat J.J.Schrieke, een Nederlandse NSB-er (NSB = Nationaal Socialistische 
Beweging) en secretaries-generaal van het Departement van Justitie in de Tweede Wereldoorlog, Frans 
Viehoff en zijn collega mr. Jan Wedeven. 
 
Orale en traditionele geschiedschrijving 
Wat volgt is een samenvatting van de gebeurtenissen op het eiland in september, oktober, november en 
december 1944, de gevolgen daarvan in 1945 en in de jaren na de bevrijding. Hierbij hebben de auteurs 
meer dan 35 verschillende geschiedenisbronnen geraadpleegd voornamelijk in het Archief van Schouwen-
Duiveland in Zierikzee.3 De bronnen variëren van dagelijks genoteerde ervaringen van Co en Cor, 
zogenaamde ‘orale’ geschiedenis tot het geleerde betoog van prof. dr. Lou de Jong, een voorbeeld van 
‘traditionele’ geschiedschrijving. De andere bronnen zijn mengsels van de twee uitersten in telkens 
wisselende proporties. Orale geschiedenis is per definitie subjectief, traditionele geschiedenis wordt 
geschreven door historici nadat zij achter het bureau in hun studeerkamer de bronnen zo objectief mogelijk 
geanalyseerd hebben. In dit artikel valt de nadruk op gebeurtenissen die in tenminste twee bronnen op 
dezelfde wijze beschreven worden. Tegenstrijdigheden tussen bronnen kunnen opgelost worden, door na te 
gaan waar geschiedschrijvers, oral or traditioneel, in de fout gaan door ‘mythes’, roddels, oude 
herinneringen aan gebeurtenissen, die zij zelf niet meegemaakt hebben of zich niet meer accuraat 
herinneren, kritiekloos over nemen.  Zelfs De Jong maakt vergissingen. Hij schrijft bijvoorbeeld dat 
Schouwen-Duiveland in 1944 uitsluitend geinundeerd wordt met zeewater.  
 
Herfst 1944 
Geallieerde legers naderen en overschrijden de Nederlandse grens vanuit het Zuiden.  In juni 1944 zijn de 
geallieerden geland in Normandië. Na een langzaam begin veroveren zij snel het Noorden van Frankrijk. 
Op 25 augustus wordt Parijs bevrijd, op 3 september Brussel, op 4 september Antwerpen. Door effectieve 
assistentie van de Belgische ondergrondse is de haven van Antwerpen vrijwel onbeschadigd in geallieerde 
handen gekomen, maar geallieerde bevoorradings schepen kunnen de haven nog niet bereiken via de 
Westerschelde door de aanwezigheid van Duitse troepen in Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren en Zuid- en 
Noord-Beveland.  
Op Schouwen-Duiveland zijn Duitse militairen en defensief afweergeschut geconcentreerd ten Westen van 
de lijn Renesse-Burgh. Dit gedeelte van het eiland is hoger en staat niet onder water. Generaals in 
Duitsland maken ook plannen voor wanhopige laatste offensieve acties, waar de Duitse soldaten op 
Schouwen-Duiveland ook aan moeten deelnemen.  
Veel van de 300 Armeense huursoldaten in het Duitse leger op Schouwen-Duiveland overwegen over te 
lopen naar de geallieerden. Zolang die mogelijkheid zich nog niet voordoet, saboteren zij militaire acties 
van het Duitse leger. De Armeniërs werden in 1942 op Russisch grondgebied gevangen genomen en in 
kampen opgesloten waar weinig eten en geen geneeskundige hulp was. Dagelijks stierven er gevangenen. 
De Duitsers wilden hun leger aanvullen dat door de gevechten rond Leningrad en Stalingrad was uitgedund 
en gaven de gevangenen de mogelijkheid in het Duitse leger dienst te nemen. Armeniërs en een 
gelijksoortig behandelde groep Georgiers trokken zich met het Duitse leger terug naar het Westen. De 
Armeniërs eindigden op Schouwen-Duiveland, de Georgiers via Zandvoort op Texel. 
Veel leden  van de ondergrondse op het eiland verlaten noodgedwongen het eiland door de evacuaties van 
1942 en 1944. In de herfst van 1944 proberen overgebleven leden van de ondergrondse met hulp van de 
Armeniërs op Schouwen-Duiveland de geallieerden in Sint- Philipsland te overtuigen de bevrijding van 
Schouwen-Duiveland te versnellen.  
 
Rolverdeling 
Vier partijen op Schouwen-Duiveland nemen deel aan gewapende oorlogsvoering: de Duitse 
bezettingsmacht, de geallieerden, de Armeniërs, en de ondergrondse. Geen van de partijen is volledig op de 
hoogte van de plannen van de andere partijen. Een vijfde partij bestaat uit de niet-geëvacueerde, 
ongewapende, bewoners van het eiland die angstig afwachtten of Schouwen-Duiveland voor de winter van 
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'44-'45 bevrijd gaat worden. De bewoners krijgen het advies een aantal éénmans gaten te graven rond hun 
woning, waarin zij dekking kunnen zoeken bij plotselinge beschietingen door de geallieerden die op Noord- 
en Zuid-Beveland gelegerd zijn. De geagiteerde dominee Kleinman in Renesse vraagt zijn gemeente van de 
kansel herhaaldelijk of iedereen al een ‘gat’ heeft. Een zesde en laatse groep bestaat uit mensen, niet op het 
eiland, die zich zorgen maaken over familie en vrienden op Schouwen en/of willen terugkeren naar het 
eiland, bijvoorbeeld: Burgemeester en Mevrouw Schuurbeque Boeije van Zierikzee, en Verburgh, 
gemeentesecretaris van Zierikzee, die begin 1944 naar Kloetinge geëvacueerd zijn. Co Vriesendorp, die 
weet dat zijn vrouw Cor tijdens haar laatste bezoek aan hem in Baarland begin maart 1944 zwanger is 
geworden; Cor's vader, huisarts in Dordrecht, Cor’s moeder, Cor’s zuster Dineke, Cor’s zuster Margot, 
verpleegster met ooievaars aantekening en koerierster voor de verzetgroep Kloos in Dordrecht, (waarvan 
ook haar broer Frans Delhez lid is) en Cor's favoriete verloskundige hulp uit Dordrecht, Annemarie Kraul, 
die allen Cor hielpen bij haar eerste bevalling in februari 1942 in Dordrecht. Reizen is riskant omdat de 
geallieerden vaak vervoermiddelen, zoals veerponten, treinen, vrachtauto’s vanuit de lucht aanvallen. De 
Duitse bezetter verklaart Schouwen-Duiveland tot ‘Sperrgebiet’. De Dordtenaren slagen er niet in naar 
Renesse te komen om Cor te helpen bij haar tweede bevalling. 
 
Bewoners en bezoekers van Moermond  
In Moermond wonen Co's ouders Jaap Vriesendorp en Tineke Vriesendorp-Rens, en hun gasten Cor 
Vriesendorp-Delhez, haar zoon Jaap jr (Jaapje), Jan en Aai Stevense, hun dochters Maddy, co-auteur, en 
Wip, Jaap en Marie Verseput-Geluk, hun zoon Hans Verseput,  hun (schoon) moeder Suzanna Geluk-de 
Vlieger, (Oma), en hun neef Bram Geluk. Bram’s ouders verblijven op Zuid-Beveland. Zijn vader 
(burgemeester van Noordgouwe) is daar heen gestuurd net zoals andere burgemeesters van gemeenten op 
Schouwen-Duiveland, waarvan de bewoners moesten evacueren. Er zijn drie inwonende dienst meisjes op 
Moermond: Coba, Coos en Gonnie. De laatste is de verzorgster van Oma. Gonnie’s ouders, Arjaan en Pie 
Fokker, wonen in een dienstwoning vlak bij het slot. Zij verzorgen de koe en het varken die door de familie 
Verseput zijn meegebracht. Het varken wordt op een vroege morgen geslacht in het kleine badkamertje 
naast de ‘grote’ logeerkamer op de eerste verdieping van Moermond met een mooi uitzicht naar het Oosten. 
De Inselcommandant (Schütz?Welsch?) vraagt toevallig op dezelfde dag of hij op Moermond in deze 
kamer een bad mag nemen. Jaap Vriesendorp geeft grif toestemming voor een badsessie in de middag, 
maar verstrekt de informatie over het toevallige gebruik van hetzelfde bad op dezelde dag door niet één 
maar twee varkens aan iedereen behalve aan de Inselcommandant. De laatste arriveert met in zijn kielzog 
een soldaat per bakfiets waarop grote melkbussen staan gevuld met heet water voor het bad. Rentmeester 
Horst en zijn vrouw wonen ook in de buurt van het slot, zo ook de knecht Meulemeester. Het Paviljoen van 
Moermond, tegenwoordig wat deftiger maar waarschijnlijk onjuist Orangerie genoemd, wordt bewoond 
door een pachter van Jaap Vriesendorp: Kostense, zijn vrouw en vier kinderen. De familie Kostense heeft 
hun boerderij op het grondgebied van Moermond moeten verlaten. Zo ook de familie van der Slikke die 
hun boerderij ‘De Helle’ op Noordwelle even ten Zuiden van Moermond verlaten hebben en nu in de hoeve 
‘De Haard’ wonen. De Duitsers wilden een ruimer schootsveld hebben voor de verdediging van Schouwen-
Duiveland. 's Nachts speuren Duitse soldaten zo nu en dan vanuit de torenkamer van Moermond naar 
overvliegende geallieerde vliegtuigen. Uit heimwee en verveling schrijven ze sentimentele gedichten op de 
muur van de torenkamer. Deze orale geschiedschrijving wordt bij de restauratie van Moermond na de 
Watersnood helaas verwijderd. Overdag schieten ontremde Armeense soldaten op vissen in de gracht van 
Moermond. Kogels ketsen af en suizen rakelings over Jaap jr.'s hoofd, als hij in zijn bedje in Moermond's 
tuin ligt te slapen.  
 
De ondergrondse 
Het hoofd van de Ordedienst4 (OD) ir. Swaters, krijgt als waterstaatsingenieur op onopvallende wijze 
waardevolle gegevens te weten via zijn personeel. Hij heeft dagelijks contact met ir. Minkema van de 
Provinciale Zeeuwse Electriciteits Maatschappij (PZEM). In September kunnen Minkema en zijn helpers 
via de bedrijfstelefoon van de PZEM nog rechtstreeks verbinding krijgen met Roosendaal en via die lijn 
ook met Breda, Eindhoven, Hoensbroek en Maastricht. Zo kunen zij het gerucht ontzenuwen, verspreid 
door Radio Oranje, dat Breda bevrijd is. Ontijdig en daardoor riskant feestvieren wordt zo snel onderdrukt. 
Eind oktober 1944 wordt de telefoon connectie steeds belangrijker. Tholen is bevrijd, Steenbergen wordt 
nog sterk verdedigd, met als flankdekking Duitsers in Nieuw-Vossemeer en Sint-Philipsland. Waardevolle 
inlichtingen omtrent Duitse stellingen en mijnenvelden worden vanuit Nieuw-Vossemeer naar Oud-
Vossemeer doorgegeven. In de maanden November en December heeft Minkema viermaal per dag op vaste 
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tijden verbinding met Sint-Phillipsland. De verbindingen zijn afdoende beveiligd. Als een telefoonlijn 
uitvalt, wordt over de hoogspanningslijn getelefoneerd. In December speelt de verbinding met de 
geallieerden een grote rol, zoals hier later wordt beschreven. Zie ook 
het verslag van ir. Minkema in het gemeentearchief. Na de 
gebeurtenissen in december 1944 worden de Duitsers steeds 
achterdochtiger wat betreft de telefoonverbindingen. In de loop van 
januari 1945 wordt het onmogelijk nog met de geallieerden te 
communiceren. 
 
 
September 1944 
Op 5 september -Dolle Dinsdag- zingen kinderen ‘Oranje Boven’ op 
het dorpsplein van Renesse en ook ‘Bombarderen gaat zo lekker op 
het huis van Dekker’. J.A.Dekker5 sinds 1933 lid van de Nationaal 
Socialistische Beweging (NSB) is door Mussert aangesteld als NSB-
vertegenwoordiger in de provincie Zeeland. Duitsers en NSB-ers 
bereiden zich op het ergste voor of vluchten. Op Moermond maakt 
Cor een bed op voor Co en legt zijn pyama klaar. Het gijzelaarskamp 
in Sint Michielsgestel wordt zonder verder verlies van mensenlevens 
ontruimd. Negen september schrijft Co aan Cor:  

 " ik dacht dat 't een kwestie van een paar dagen was -de 
bevrijding-, Ja voor ons misschien wel uren.(...) Veel NSBers zijn 
'm gesmeerd. De burgemeester van Vlissingen pleegde zelfmoord, 
zijn collega van Middelburg ging er vandoor."  

In Renesse blijft de NSB-er Boot, die de reguliere burgemeesters van Burgh, Haamstede, Renesse vervangt, 
op zijn post, teleurgesteld in het laffe gedrag van andere NSB burgemeesters en NSB leider Dekker.  
Op zondag 17 september worden Haamstede en Renesse gebombardeerd. Geallieerde vliegtuigen schieten 
op Duitse luchtafweerbatterijen in de duinen. Cor schrijft aan Co dat de bewoners van Moermond  op die 
dag verzamelen in de hal van het slot waar het plafond extra gestut is door houten pilaren en een negentig 
cm dikke buitenmuur extra bescherming biedt.  Als het schieten verstomt gaan ze tennissen. Wanneer een 
brede en lang aanhoudende stroom van geallieerde vliegtuigen overkomt (veel vliegtuigen trekken een 
glider, een aanhangvliegtuig zonder motor) onderbreken zij hun spel en gaan enthousiast met witte 
regenjassen naar de bevrijders zwaaien.6 De Duitse batterijen in de duinen beginnen te schieten. De 
Moermond bewoners gaan gauw weer naar binnen. 
De Armenier Jork Mikiniejan en zijn landgenoten bemannen de Duitse artillerie in de duinen en schieten 
opzettelijk naast de overvliegende geallieerde vliegtuigen, maar scoren voltreffers op de Duitse mijnen in 
zee die geallieerde landingen moeten voorkomen. Duitsers krijgen argwaan en zetten Jork gevangen. 
Dezelfde avond wordt Jork bevrijd door twee van zijn gewapende landgenoten. Minikiejan kan niet van het 
eiland af komen en duikt onder in geïnundeerd Duiveland, waar hij wordt verzorgd door Bram de Jonge en 
zijn familie. Op de 17de September gaan Duitse militairen na de verwijdering van Jork en zijn mannen de 
artillerieposten bemannen. Zij schieten af en toe raak. De glider van een getroffen vliegtuig haakt af en 
landt zonder ongelukken. De Amerikaanse soldaten in de glider gaan een vuurgevecht aan met toegesnelde 
Duitsers. Drie Duitse soldatent sneuvelen; een Armeniër wordt door de Amerikanen gevangen genomen. 
US Army Captain Kroos en drie van zijn mannen weten een paar dagen uit Duitse handen te blijven in de 
boerderij van Quant en zijn vrouw, geassisteerd door de Engels sprekende verzetsman Van Waveren. 
Omdat de Amerikaanse militairen een Duitse gevangene bij zich hebben, is er geen oogcontact tussen de 
Amerikanen en Van Waveren. Zij communiceren met elkaar door een dunne muur. Wanneer de munitie 
van de Amerikanen op is geven zij zich over. Zij worden afgevoerd naar het krijgsgevangenkamp Stalag 
Luft I aan de Baltische zee. Quant en Van Waveren duiken onder. Boerin Quant wordt door de Duitsers 
gescheiden van haar tweejarige zoon en langdurig verhoord, zo ook haar buurman Van der Bos. Geen van 
beiden laat iets los. Iedereen overleeft en ontmoet elkaar weer na de oorlog in goede gezondheid in 
Wisconsin, US, (Captain Kroos) en op Schouwen-Duiveland. De Duitse militairen gaan zoeken naar een 
Engels sprekende Nederlander die de geallieerde soldaten geholpen zou hebben. Jaap Vriesendorp duikt 
twee dagen onder. De storm drijft over omdat burgemeester Boot een opzettelijk ellenlange lijst met Engels 
sprekende Schouwenaren bij de Duitsers inlevert waar ook Van Waveren en Vriesendorp op voorkomen. 
De Duitsers zien van verder onderzoek af. Later informeert burgemeester Boot de Duitse commandant van 

Ruine van PZEM trafohuis 
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het eiland dat de Armenen grootse sabotage plannen hebben, maar noemt geen namen van leden van de 
ondergrondse, waarvan hij weet dat die bij die plannen betrokken zijn. 
De volgende dag, maandag 18 september, komt weer een armada van vliegtuigen en gliders over 
Schouwen-Duiveland. Turbulentie veroorzaakt door een naburig vliegtuig maakt een van de gliders 
onbestuurbaar. Piloot Bernard Black haakt af en landt de glider zonder noemenswaardige schade in de 
buurt van Nieuwerkerk. Drie van de engelse soldaten aan boord van de glider geven zich snel over aan de 
Duitsers. Black en zijn co-pilot Phil Hudson duiken onder in door inundatie verlaten boerderijen. Zo ook de 
zesde passagier in de glider Herman de Leeuuw uit Drenthe, die een commando in het Engelse leger 
geworden is. Herman wordt gevonden door de herder Joost Spingelberg en door Joost en zijn vrouw van 
voedsel voorzien. Bram de Jonge en zijn familie zorgen naast de Armenier Jork later ook voor Herman de 
Leeuw. Phil en Bernard krijgen hulp van Jan Romein en zijn moeder, de herders Jan en Joost Spingelberg 
en marachaussees uit Zierikzee, waaronder de Waarde, van Doeselaar, Visser en wachtmeester Schaap, een 
NSB-er.  
In Baarland op Zuid-Beveland valt de electriciteit uit. Co hoort via de achter meelzakken verstopte radio 
van molenaar Moerland dat generaal Montgomery na een week van heldhaftig vechten in Arnhem het bevel 
tot terugtrekken gegeven heeft. Co krijgt een nieuw persoonsbewijs via Renesse's gemeentesecretaris  
Lazonder, waardoor hij vaker de familie Zeevaart kan helpen met werk op het land. Duitse soldaten worden 
in het kookhok (‘keete’) van Zeevaarts boerderij gestationeerd. In 1944 valt het de uitgeputte en 
gedeprimeerde Duitsers niet op dat Co een vreemd koekoeksei in het nest van de Zeevaarts is.  
 
Oktober 1944 
De geallieerden gaan Zeeuws-Vlaanderen en later Walcheren en Zuid-Beveland bevrijden, zodat ze de 
haven van Antwerpen kunnen gaan gebruiken. Zeer slechte weersomstandigheden vertragen de bevrijding 
van westelijk Zeeuws-Vlaanderen. De geallieerden gaan de dijken van Walcheren bombarderen, onder 
andere bij Vlissingen en Westkapelle. Hierdoor komt dit eiland onder zout water te staan. In Moermond 
kan Hans Verseput vanuit de toren de bombardementen goed volgen. De familie Röling woont tussen 
Westkapelle en Domburg in ‘Les Merlettes’ en blijft net droog. Lies Röling schrijft hierover in haar 
journaal: 

2 Oct. Eerst door de radio en ook door ’t neerstrooien van pamfletten worden we gewaarschuwd 
dat ‘t nu hier zal beginnen. We kunnen nergens meer heen en ‘t lijkt hier werkelijk nog de veiligste 
plaats van ‘t eiland. We moeten maar vertrouwen op ons goed gesternte en de schuilkelder. De 
familie de Haas trekt bij ons in. 

Lies de Haas is getrouwd met Dr. Piet de Haas, haar enige zoon op dit moment heet ook Piet. Els is haar 
dochter. Jetje is de tweede dochter van Bert en Lies R. Hun oudste dochter heet Ineke. Ze hebben op dit 
moment twee zoons, Wiek en Thijs. 

3 Oct. Er begint een ware uittocht uit Domburg. 
We zaten van twee tot half vijf in de schuilkelder. ’t Leek ’t meest op een vervelende lange 
treinreis in een koude derde klas coupé met lastig heisterende kinderen op schoot en een huilende 
baby. ’t Was erg op Westkapelle. 
Piet kwam ‘s avonds uit Westkapelle, erg onder de indruk van wat hij gezien had. Er is een groot 
gat in de dijk gebombardeerd. De molen is geheel verdwenen en de mensen, die er in schuilden 
zijn grotendeels verdronken, door het naar binnen stromende water. Hier en daar moet je tot aan 
je knie-en door ’t water waden. Er waren honderden doden, en een groot deel van’t dorp, dat bij 
de dijk lag, verwoest. 
4 Oct. Ze hebben de dijk kapot gerameid met bommen van zes ton. Er is een groot gat van 150M, 
waardoor ’t water naar binnen stroomt met vloed. 
Het hele dorp moet ontruimd worden. 
Telkens komen wagens en handkarren voorbij bepakt met beddegoed en huisraad en beladen met 
zielige vrouwen met wezenloze gezichten. Daarbij stroomt de hele dag de regen en maakt alles 
nog veel triestiger. 
6 Oct.(…) Het is beestachtig druk in huis, nu zowel Adriana als Keetje niet meer komen uit angst voor 
bombardementen en algemeene veraltereerdheid. Gelukkig komen enige meisjes van goeden huize als 
reddende engelen uit de lucht gevallen. Inrichting van een noodziekenhuis in ‘Het Haantje’. Er moet 
nog heel wat gebeuren om het bewoonbaar te maken en alles moet er voor bij elkaar gebracht worden. 
Bert heeft het er druk mee. Voor de grap noemen we hem “directeur van het noodziekenhuis”, maar 
iedereen neemt het heel ernstig op en Wiek vindt dat vader “nog nooit zo hoog” is gestegen. 
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7 Oct. Er komen weer zoveel bommenwerpers over, dat we naar de schuilkelder verhuizen. Ineke is 
nog echt ziek en slap door de dysenterie. Ze ligt half op een matrasje, gesteund in kussens. Het is net 
de tijd dat Elsje gevoed moet worden, zoodat Lies dat dan ook maar doet. Ditmaal was het een 
bombardement op de dijken van Vlissingen. 

De families De Haas en Röling gaan verhuizen: 
19 Oct. ’t Wordt nu zoo onwerkelijk als een film, die aan je voorbij gaat. ’s Nachts weigert het licht 
plotseling. De regen valt in stromen, de wind loeit om ’t huis, echt zondvloedachtig. ’t Land staat blank 
zo ver je kijken kunt. Je hoort niets dan verhalen over verdronken vee en mensen, die met moeite van 
hun zolders gered worden. Ze zijn meestal onverantwoordelijk lang gebleven en hebben veel te laat het 
gevaar ingezien. Er had veel meer vee en oogst nog gered kunnen worden, maar niemand wou geloven 
dat ’t water zou komen. 
’s Avonds staat het water al op de weg bij ons huis. 
20 Oct. (…) nu wil ik hier ook niet langer blijven met de kinderen. Er wordt een wagen volgeladen 
met ons boeltje, Jet verhuist met Lies en Elsje in de reiswieg in een boerenwagen, het hele huis ligt 
overhoop en we verdwijnen door de tuin van Brand, waar ’t water tot voorbij ’t hek komt. Nu 
kamperen wij bij de Hazen, hun kleine huisje is al stampvol met een boerenfamilie met vijf 
jongetjes en een klein meisje. 
We weten absoluut niet wat er vlakbij ons in de andere dorpen gebeurt. Alleen uit Aagtekerke 
komen spaarzaam mensen over in een bootje. 
Guus de Casembroot7 duikt nakend in de kelder bij mevrouw Thijsen, die vergeten heeft haar 
voorraadje tijdig op het droge te brengen, om nog het een en ander te redden. 
Ik ben doodmoe. 
21 Oct. Vanmorgen doe ik niets dan huilen, g.v.d. Bert  stopt me in het bed bij mevrouw 
Vaandrager, waar ik slaap tot Lies me komt halen, omdat er weer bommenwerpers op komst zijn 
en de kinderen bang. Ik maak mezelf verwijten dat ik te gauw van huis ben weggelopen in een 
soort paniek. 

Tijdens de vlucht van de familie Röling gaat moeder Lies kopje onder in een sloot. De bevriende arts De 
Haas verschaft de familie Röling voor twee nachten onderdak. Lies voelt de volgende avond, als zij weer in 
haar eigen huis is teruggekeerd voor het eerst ‘leven’: de tweede auteur Hugo Quintus.   
Ten tijde van de bombardementen op Walcheren en Zuid-Beveland is het leven op Moermond enigzins 
ontregeld. De dienstmeisjes zijn ziek of afwezig: Coos zit bij haar familie in Kruiningen, Coba en Gonnie 
liggen in bed met rugklachten. De bewoners eten soms uit één pan; Hoogstra (collega van Jan Stevense) en 
zijn vrouw eten mee. Meestal gebruiken de families de maaltijd apart. Overigens is er voldoende voedsel 
voor allen, ook op de rest van het eiland. Jan Stevense, hoofd van de keuringsdienst op het eiland,  
voorkomt dat geslacht vee alleen ten goed komt aan de voeding van Duitse soldaten. De keurmeester van 
vee en vlees, Leendert Evertse, gaat ‘nood’ slachtingen verrichten op vee dat door Jan Stevense ‘ziek’ 
verklaard is. De Duitsers durfen het vlees van ‘nood’ slachtingen niet te gebruiken. De waterleiding werkt 
nog. Er is electriciteit van kwart voor vijf in de middag tot elf uur 's avonds. Aan het einde van de dag 
komen de Moermondbewoners bij elkaar in de grote logeerkamer (zit/slaapkamer van de Verseputten) voor 

wat ze de ‘Nachtclub’ noemen. Ze schrijven 
brieven, lezen elkaar voor, spelen bridge of 
doen andere spelletjes. Hans Verseput leest 
Jaapje vaak hetzelfde vraag en antwoord 
verhaal voor over een aapje in Afrika. Op 30 
oktober, de verjaardag van Co’s moeder 
Tine, valt de electriciteit uit, wanneer de 
electriciteitscentrale in Geertruidenberg in 
handen komt van de geallieerden.  

 
 
 
 
 

 
De bewoners van Moermond redden zich voortaan met carbidlicht, dat elke avond door Jaap Verseput 
wordt ontstoken. Stormen richten een ravage aan in het bos van Moermond.  Dit komt omdat het bos 

‘Rommel-asperges’ in 
het geinundeerde land  



 9 

onoordeelkundig uitgedund is door de Duitsers voor het plaatsen van versperringen, zogenaamde Rommel 
asperges, om geallieerde landingen vanuit de lucht of zee te voorkomen. Het geïnundeerde land waar ze 
staan ziet er uit als een woud van palen, waarvan de toppen met ijzerdraad zijn verbonden. Burgemeester 
Boot observeert dat ook Jaap Vriesendorp door de Duitsers aan het werk gezet wordt om de ‘asperges’ uit 
zijn eigen bos op het land als versperring op te richten.  
In Baarland brengt Co Duitse posities en geschutsopstellingen in kaart. De boerderij van Zeevaart ontvangt 
evacués van het onder water gezette Tholen, een herdersfamilie met schapen en honden. In Kwadendamme 
helpt Co mee met het graven van bewaarputten voor aardappels, die voor de grote steden in de randstad 
bestemd zijn. Als hij zijn naam op moet geven voor een loonlijst zegt hij: "Jan Klaassen". Op 25 oktober 
bereiken de geallieerde troepen de Oosterschelde. Westelijk Zeeuws-Vlaanderen is dan al bevrijd. Op 26 
oktober schrijft Co in zijn journaal: 

"Vanmorgen landden de Canadezen, o.a. in Baarland. In gedachten veel bij jullie. Ik voel me fit en 
sterk. God zegene jullie beiden en M. en P. Dag lieveling. Als alles rustig is schrijf ik meer” 

Het eerste hoofdkwartier van de geallieerden op Zuid-Beveland wordt de boerderij Deli van Zeevaart. Co 
verschaft zoveel mogelijk informatie aan de geallieerde militairen en fungeert als tolk. Huisarts Bies 
Fransen van de Putte, is één van de leiders van het verzet op Zuid-Beveland. Bies is getrouwd met Mell, de 
zuster van Co. Bies wordt in eerste instantie niet vertrouwd door de bevrijders en 24 uur lang gevangen 
gehouden in een put op het erf van Zeevaarts boerderij. Later vertrekt Bies als ambulancearts met de 
geallieerden richting Duitsland. Co helpt zijn zuster Mell en haar twee kinderen, Digge en Jan, evacueren 
naar Terneuzen via nieuwe amphibische voertuigen, genaamd Buffalo’s. Co ontmoet Nederlandse soldaten 
uit Terneuzen, die door de geallieerden ingehuurd zijn als verkenners en tolken voor deze landing. Eén van 
hen, Willem de Ridder, gaat het vee van de geëvacueerde 
Zeevaarts melken, onder andere de koe Corre, die na haar 
eerste kalf in September 1943 naar Cor vernoemd is. 
Artillerievuur van de geallieerden veroorzaakt zware schade in 
dorpen als Ellewoutsdijk, Hoedekenskerke en Kwadendamme. 
Een kapelaan uit dit laatste dorp komt lopend naar Baarland 
om de geallieerden te verzoeken het artillerievuur te staken: de 
Duitsers hebben al dagen geleden het dorp verlaten. In het door 
artillerievuur beschadigde dorpshuis van Baarland, treft Co een 
half orgel aan met verbogen toetsen en het muziekboek 
opengeslagen op het lied: ‘In naam van Oranje’. Op 29 
oktober verbeteren de weersomstandigheden: de geallieerden 
kunnen weer vliegen. De rest van Zuid-Beveland wordt snel 
bevrijd. Canadese soldaten varen 1 november naar Noord-
Beveland en bevrijden het eiland, waarbij één OD-er sneuvelt. 
De Duitsers op het vrijwel volledig geïnundeerde Tholen 
hebben zich naar het Noorden teruggetrokken.  
 
De Duitse verdedigingswerken in Zeeland. Illustratie uit het 
boek van Van der Ham. 
 
De verdedigingswerken op Schouwen, Walcheren en Westelijk 
Zeeuws-Vlaanderen zijn uitgebreider dan die in de rest van 
Zeeland, zie kaartje. De Duitse generaals dachten dat de 
geallieerde invasie/bevrijdingspogingen vanuit het Westen 
zouden komen. Een bijverschijnsel van dit strategisch concept 
is dat onderduikers op Duiveland, Noord- en Zuid-Beveland en 
oostelijk Zeeuws-Vlaanderen minder snel ontdekt werden dan onderduikers op Schouwen, Walcheren of 
westelijk Zeeuws-Vlaanderen. Co Vriesendorp is aanvankelijk een onhandige en onvoorzichtige 
onderduiker maar heeft zijn voordeel kunnen doen met de lage concentratie van Duitse soldaten op Zuid-
Beveland. Als voorbeeld: in de herfst van 1943 is Co gaan zwemmen in de Westerschelde, teruglopend 
naar zijn onderduikadres fietsen Bies en Mell en hun gasten Ian en An Dutilh, goede vrienden van Co en 
Cor uit Dordrecht, Co tegemoet. Na een korte conversatie terwijl de groep van 4 door blijft fietsen: “Ha, 
die Co; Ha, die Jan”, loopt Co schuldig door naar boerderij Deli. Co wordt later door Bies de les gelezen 
en belooft zijn leven te beteren.  
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November 1944 
Op 1 november landen de geallieerden met zware verliezen op Walcheren onder andere bij Westkapelle aan 
weerszijden van een door bombardementen veroorzaakt gat in de dijk. Zware Duitse artillerieposten ten 
Zuiden en Noorden van dit gat worden door de geallieerden vanuit de zee en de lucht beschoten. In het 
begin van de avond hebben de gelande commandos de artillerie posten onschadelijk gemaakt. Op 2 
november schrijft Lies Röling: 

Wij zijn nog niet uit ons lijden verlost, integendeel. Het huis is een beestenstal en een 
onbeschrijfelijke bende met een verstopte W.C. en stinkende kamers. 
(…)  Het kost ongelooflijke moeite onze gasten van het nodige te voorzien en ze zoveel mogelijk te 
lozen. (…) Telkens komen ongewapende Duitsers voorbij in de tuin, op weg om zich over te geven 
in Domburg, sommige grinneken. Ik hoop dat dit de laatste Mofjes zijn die ik zie in m’n leven. 
Intussen maken de Engelsen zich breed in Domburg. Ze liggen er tot negen uur te slapen in de 
huizen, waar ze alles van hun gading opeten, ze bakken uitvoerig spek met eieren, beroven een 
Rode Kruisman van z’n horloge, plunderen de Duitse huizen, delen eindeloos veel pakjes 
sigaretten rond en heerlijke plakken chocolade, flirten met de Domburgse schonen, die zich al die 
tijd hebben onthouden en nu hun kans zien gekomen. De Hollandse vlag waait van de toren. 
Piet en Lies kuieren heel genoegeijk door Domburg en wij willen het ’s middags ook proberen, 
maar de Louwsjes komen met angstvertrokken gezichten aangehold, dat er geschoten wordt vanaf 
‘de Hamster’. En nu begint een artillerieduel tussen Domburg en Hamster. Bij tussenpozen fluiten 
de granaten over het huis en sommige slaan machtig dicht bij ons in. Piet gaat er midden in de 
nacht nog met een vlot op uit. Het was een nacht om niet gauw te vergeten. Boven slapen ging 
niet, de kinderen waren bovendien veel te bang. Tenslotte lagen we allemaal als een legpuzzle 
opgevouwen op de grond onder de vleugel; Jetje móest schuddebollen en zingen óf huilen, Thijs 
zong ook luidkeels, Pieter wilde maar niet stil liggen, maar eindelijk sukkelden allen in een soort 
slaap bij een stompje kaars op de schoorsteen. Er lagen nog wel 31 mensen in onze twee kamers. 
(…) We hebben geen idee wat er eigenlijk om ons heen gebeurt. 

Op 3 november fietst Co naar Wolphaartsdijk en vaart vandaar over naar Kortgene op het eiland Noord-
Beveland. Hij gaat logeren in Colijnsplaat bij de familie Haringman. Haringman is directeur van een 
cementfabriek bij Goes. Co wandelt dagelijks naar het havenhoofd van Colijnsplaat en werpt ongeduldige 
en smachtende blikken richting Schouwen-Duiveland. Dochter Annie Haringman speelt ‘It's a long way to 
Tipperary’op de familiepiano. Co schrijft in zijn journal alsof hij een brief schrijft aan Cor : “Ja, a long 
way, ook naar Renesse”. Ds. Kluiver protesteert in zijn preek tegen het kaal knippen van moffenmeiden. 
Co is het niet met de dominee eens. Ds. Kluiver heeft twee joodse onderduikers in huis gehad, Paul 
Jacobson en zijn verloofde uit Middelburg. Op het bevrijdingsfeest bij de familie Haringman verschijnen 
Mozes en Rosa Polak, die met twee kinderen meer dan twee jaar bij de families Groenleer, Visser en 
Engelvaart in Colijnsplaat mochten onderduiken. De kindern zijn het lopen verleerd. Mozes is directeur van 
een groot bedrijf in lompen, metalen en dierenvellen aan de Gortstraat in Middelburg. Op 21 december 
1946 schenkt Mozes Polak een nieuwe torenklok aan de Hervormde kerk van Colijnsplaat als waardering 
voor de genoten gastvrijheid. De Duitsers hadden in 1943 de oude torenklok weggehaald en in Duitsland 
gesmolten voor de fabrikage van oorlogsmateriaal. De nieuwe klok wordt geluid bij 4 mei herdenkingen. 
Co blijft op de hoogte van het laatste nieuws via de anoderadio8en koptelefoon van de bakker van 
Colijnsplaat. Er is nog geen electriciteit. Pas op 8 november is Walcheren volledig in geallieerde handen. 
Op 9 november vindt Co op het strand in de noordwest hoek van Noord-Beveland kleine sloepen waarin de 
laatste Duitsers Walcheren verlaten hebben. Kogelgaten in de sloepjes zijn met soldatengoed gedicht. Een 
aantal Duitsers is verdronken. Co constateert dat de OD misbruik maakt van zijn macht en in Kamperland 
de secretaris en de burgemeester vastgezet heeft omdat ze lid waren van de Volksdienst, een door de 
Duitsers gefinancierde charitatieve instelling. Dit zijn burgemeester Geuze en secretaris van der Heyde van 
Wissekerke, (niet Kamperland) die door Militair Gezag (niet door de OD) gezuiverd moeten worden. 
Beiden worden later vrijgesproken. 
Op verzoek van ir. Swaters, commandant van de OD op Schouwen-Duiveland Schouwen hebben Van der 
Beek (politieagent in Zierikzee), Jaap Vriesendorp, Jan Stevense en Hanse (pachter van Jaap V.), zoveel 
mogelijk militaire objecten op het eiland in kaart gebracht. Cor voorkomt dat Duitsers bij een nachtelijke 
huiszoeking op Moermond deze kaart vinden door in het kantoor van haar schoonvader in haar wijde 
kamerjas boven op het veilingskistje te gaat zitten, waarin die kaart heel onvoorzichtig open en bloot te kijk 
ligt. Twee verzetsmensen uit Haamstede, Straayer en Rademaker, die tevens als chauffeurs voor de 
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Duitsers rijden, hebben via hun contact de Armeniër Sjoeran de officiële, geheime, Duitse kaart van 
militaire instellingen op het eiland weten te bemachtigen. De kaart blijkt goed te kloppen met de door de 
Nederlanders gemaakte kaart. De Duitsers weten niet dat de geallieerden zich al geïnstalleerd hebben op 
Sint Philipsland en via de PZEM kabels op de bodem van het Mastgat telefonisch contact onderhouden met 
de ondergrondse op Schouwen-Duiveland. De mensen van de PZEM krijgen van de Duitsers toestemming 
om naar Sint Philipsland te varen, zogenaamd om de uitgevallen electriciteitsvoorziening naar Schouwen-
Duiveland te herstellen. De kaart wordt onder de ogen van bewonderende Duitse soldaten door drie 
personen (PZEM monteur M.Barendse, Elenbaas en Van den Berghe uit Bruinisse) in een heftige storm 
overgeroeid naar de geallieerden. Op 6 november gebruiken de geallieerden de kaart voor de beschieting 
van de haven van Zijpe/Bruinisse. Hier liggen schepen met moegestreden Duitse soldaten uit Walcheren en 
Zuid Beveland. Tientallen Duitsers komen om. 's Nachts landen ongeveer dertig geallieerde soldaten bij 
Zijpe en komen met hulp van Barendse en Elenbaas via de smalle zeedijk naar Bruinisse. Duitsers, die het 
artillerievuur overleefden, zijn inmiddels gevlucht richting Renesse. Helaas weerhoudt de kaart die 
geallieerden van de ondergrondse kregen, de geallieerden later niet van het herhaaldelijk beschieten en 
bombarderen van plaatsen en gebouwen op Schouwen-Duiveland waar geen Duitsers en alleen maar 
Nederlanders wonen of werken.  
Op 8 november hoort Co via de anoderadio van de bakker van Colijnsplaat dat geallieerden in de nacht van 
6 op 7 november bij Zijpe geland zijn en krijgt hoop. Hij weet niet dat de geallieerden de ondergrondse op 
Schouwen-Duiveland verteld hebben dat een grootscheepse militaire landing op de oostkant van het eiland 
niet mogelijk is: de dijkwegen zijn te smal voor het snel transporteren van grote troepenconcentraties en de 
rest van Duiveland staat onder water. De geallieerden zeggen toe nieuwe landingsmogelijkheden te 
onderzoeken aan de westkant van het eiland en trekken zich terug naar Sint Philipsland met een aantal 
krijgsgevangenen. De gevluchte Duitsers keren terug en richten grootscheepse vernielingen aan in 
Bruinisse. 
 De Armeniërs werken hun plannen verder uit met Straayer en Rademaker. Samen formuleren ze de 
volgende strategie: Wanneer de geallieerden landen op Schouwen-Duiveland zal de OD alle 
telefoonverbindingen tussen het eiland en de rest van Nederland doorsnijden. Een groot aantal van de 
driehonderd Armeniërs is bereid de zeshonderd Duitsers op het eiland, die in bunkers slapen, in hun slaap 
te doden of gevangen te nemen.De geallieerden wordt verzocht de zware Duitse artilleriebatterijen op het 
eiland te bombarderen en/of  te beschieten. Zij moeten ook Duitse hulptroepen tegenhouden die vanuit 
Goeree-Overflakkee hun landgenoten te hulp willen snellen. Als deze plannen via de PZEM-lijn 
doorgegeven worden aan de geallieerden, laten ze tot grote teleurstelling en onbegrip van de ondergrondse 
weten, dat ze niet op dit Armeense/ondergrondse voorstel in willen gaan. Sinds de landing in Normandië in 
juni 1944 hebben de geallieerden bij herhaling negatieve ervaringen opgedaan met lokale 
verzetsbewegingen of mensen, die zich als zodanig voordeden. Midden november stellen de geallieerden de 
operatie Sailmaker, de bevrijding van Schouwen-Duiveland, voor onbepaalde tijd uit. 
 In Colijnsplaat wordt Co aangeklampt door een ‘oud heertje van Schouwen’, die precies weet te vertellen 
waar de geallieerden moesten landen om Schouwen-Duiveland te bevrijden: 

 "vlak naast de haven van Zierikzee, meneer, dan kunnen ze de dijk heel laten. En de Hollandse 
tolk aan wie ik dit verhaal ook vertelde, vond het niet belangrijk genoeg om het aan de 
geallieerden over te brengen. Nou als dat nog niet belangrijk is, meneer?" 

Co ontmoet total onverwacht vrienden uit zijn Leidse studententijd, officieren van de Prinses Irene Brigade, 
(PIB) onder anderen Ter Haar, Immink en Havelaar, die na deelname aan Operation Market Garden komen 
uitrusten op Noord-Beveland. Even vergeet Co zijn zorgen over Cor en haar bevalling.  
In de vroege morgen van 25 november landen 25 zwaar bewapende Duitsers op Noord-Beveland bij de 
hoeve van De Regt in de buurt van Colijnsplaat. Het doel van de Duitse actie is de afwateringssluis op te 
blazen en vervolgens de mannelijke bevolking van Colijnsplaat in de Hervormde Kerk in de Dorpsstraat 
samen te drijven waarna de Duitsers deze kerk zullen opblazen. Neerhout, een evacué in de hoeve van De 
Regt en Fortuin, de knecht van De Regt, zien de Duitsers landen en waarschuwen de Brigade. PIB Kaptein 
Imming denkt dat het loos alarm is, maar stuurt Luitenant Havelaar met een kleine groep Brigadeleden op 
verkenning uit. De groep zoekt dekking achter een laag dijkje. Havelaar richt zich op en probeert met 
verrekijker, maar zonder helm, uit te vinden waar de Duitsers zich verschuilen. Hij krijgt een kogel door 
zijn hoofd en valt dood neer. De rest van de Brigade snelt toe en weet, met behulp van Schotse soldaten en 
de Engelse artilleriebatterij in Nieuwland (Walcheren), de Duitse soldaten tot overgave te dwingen. Aan 
Duitse zijde sneuvelt alleen de commandant. De rest van de Duitsers wordt gevangen genomen. Jan 
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Havelaar wordt op 26 november met militair eerbetoon begraven op de begraafplaats van Colijnsplaat. Eind 
1945 worden zijn stoffelijke resten herbegraven in het Havelaar familiegraf in Hillegersberg. 
 
Gedenkplaat en helm van I.J.Havelaar, archief de 
Fouw  
 
Op 25 november 1949, wordt ter herinnering aan 
deze gebeurtenis een gedenkplaat in de muur van 
de Nederlands Hervormde Kerk van Colijnsplaat 
onthuld, waarop Neerhout, Fortuin en Havelaar 
genoemd worden. In 1952 wordt de Dorpsstraat 
van Colijnsplaat herdoopt in Havelaarstraat. (Ian 
Havelaar niet Max Havelaar, zoals abusievelijk in 
het fotoarchief van Goes staat) In 1982 doneert de 
weduwe van Ian Havelaar’s helm aan Colijnsplaat. 
De helm wordt boven het monument geplaatst. Na 
lang aandringen van zijn vriend Ben ter Haar, dat ‘dit de gewoonte is’, neemt Co uiteindelijk de kleren over 
van Jan Havelaar - hij kan ze goed gebruiken - onder de belofte dat hij ze later aan Jan's weduwe To 
Havelaar-Dutilh terug zal geven. To is een zus van Ian Dutilh, Co’s vriend en collega op het 
advocatenkantoor van Co’s oom Pip Rens in Dordrecht, waar Co werkte tot mei 1942. Op 8 mei 1945 
marcheerden PIB officieren in een triomfantelijke parade Den Haag binnen. Mevrouw Van Assen-Renssen, 
schoonmoeder van de eerste auteur, was bruidsmeisje bij het huwelijk van Ian en To Havelaar-Dutilh. Zij 
herinnert zich dat To pas bij de Haagse intocht van de PIB officieren hoorde dat haar Ian al op 25 
november 1944 in Colijnsplaat gesneuveld was. De onverwachte landing van de Duitsers op Noord-
Beveland op 25 november houdt mogelijkerwijs verband met een door Hitler en zijn generaals sinds de 
zomer voorbereide actie – ‘Unternehme am Rhein’ - door Churchill omgedoopt tot ‘Battle of the Bulge’, 
die op 27 november had moeten beginnen. The Battle of the Bulge begint echter pas echt op 16 december 
1944, wanneer het slechte weer (mist, sneeuw, strenge vorst) de geallieerde piloten in België verhindert in 
actie te komen. 
Op zondagavond 26 november in Renesse waarschuwt Cor haar schoonouders dat haar bevalling op gang 
gekomen is. Het is na spertijd. Jaap Vriesendorp stopt onmiddellijk op een fiets om in het dorp dokter 
Westhof, een ondergedoken verzetsman uit Amsterdam, te waarschuwen. Een Duitse patrouille op de 
Laone probeert tevergeefs Jaap tegen te houden. Volgens de overlevering fietst Jaap dwars door de 
verbouwereerde Duitsers heen, uitroepend: "Der Storch ist da; zum Artzt". Bij het huis van de dokter 
aangekomen bonst hij zo hard op de deur dat de arts denkt dat de Duitsers hem komen halen en doet alsof 
er niemand thuis is. Wanneer de dokter uiteindelijk op Moermond arriveert, hebben de bewoners van 
Moermond zich al verzameld in de zitkamer en blijven de hele nacht op. Hans Verseput in zijn beste 
donkere pak: "Het wordt toch een feestelijke gebeurtenis?" Om half zes de volgende morgen wordt Huibert 
Michiel Vriesendorp (de eerste auteur) geboren. 
 
December 1944 
Op aanwijzing van Straayer en Rademaker bombarderen de geallieerden de haven van Burghsluis en 
verwoesten de daar – mogelijk voor ‘the Battle of the Bulge’-gereedliggende twaalf eenmans-torpedo's 
zonder deze keer verdere schade aan te richten onder de bevolking. Op 2 december dwingen de Duitsers 
alle nog in Bruinisse aanwezige bewoners acuut te voet in de koude donkere nacht te evacueren met 
achterlating van vrijwel al hun bezittingen. Na een barre tocht vindt het merendeel van deze burgers een 
onderkomen in de buurt van Renesse. 
Op 3 december verordonneert de Duitse commandant van het eiland dat alle mannen tussen zeventien en 
veertig jaar zich moeten melden ter gemeente-secretarie voor vertrek naar en tewerktstelling in Duitsland. 
Hans Verseput duikt onder op Kijkuit, een boerderij in Zonnemaire omgeven door water. De bewoners (de 
familie Delst) mochten daar blijven vanwege hun schapen. De verschillende gemeentesecretarieën in 
westelijk Schouwen wordt bevolen hun bevolkingsregister dezelfde avond bij de Duitsers in te leveren. 
Deze laatste drie Duitse maatregelen zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de acties van de ondergrondse, de 
onrust onder de Armeniërs, de geslaagde raid van de geallieerden op Bruinisse en de mislukte Duitse raid 
op Noord-Beveland. De tweede man van de OD, ingenieur Minkema, stuurt een bericht naar de 
geallieerden: 
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“Geheel Duiveland ontruimd. De drie in Duiveland ondergedoken luchtlandingsmannen, zullen 
dan moeten verhongeren, daar bevolking, welke hun (!) tot nu toe voorbeeldig voedde, is 
weggevoerd en Duiveland is afgesloten. (…) De OD verzoekt nu zeer dringend aan de 
geallieerden om met zeer veel spoed in te willen grijpen. (…) Ook onze berichtgeving zal vanzelf 
eindigen als wij worden weggevoerd.”  

De geallieerden bieden aan om op 6 december een boot te sturen naar een afgesproken punt, de dijk 
tegenover het einde van de Boerenweg ten zuid-westen van Zierikzee, om die mensen van het eiland af te 
halen, die door de Duitsers gezocht worden. 
Het bevolkings register van Zierikzee is begin 1944 door de Burgemeester en gemeente secretaris van 
Zierikzee meegenomen naar Kloetinge, Zuid Beveland. Politieman Wisse heeft niet kunnen voorkomen dat 
het bevolkings register van Brouwershaven in Duitse handen gekomen is. Politieman Schelfhaut, Gemeente 
secretaris Lazonder, W.M.Boot, Padmos, Evertse, Stoel en van den Hoek hebben het bevolkingsregister 
van Renesse, Haamstede, Burgh en omliggende dorpen laten verdwijnen, iets waarover de Duitsers zeer 
verbolgen zijn. (Luister ook naar het interview met Leendert Evertse9, vermeld in de bibliografie.) 
Lazonder, vrouw en zoon duiken onder. Zo ook Padmos, Boot, van den Hoek, Stoel en Evertse.  De laatste 
drie roeien naar de geïnundeerde boerderij van Klompe in Serooskerke. Na 10 december komen ze te 
voorschijn als de moeder van een van hen door de Duitsers in hechtenis genomen is. Alle drie ontkennen 
iets te maken te hebben met het verdwijnen van het bevolkingsregister van Renesse. Schelfhaut pretendeert 
dat hij ook niet begrijpt hoe het bevolkingsregister van Renesse zo maar opeens plotseling verdwenen is. 
Zeventien mensen op het eiland worden geselecteerd voor transport naar bevrijd gebied: de twee 
ondergedoken geallieerde piloten Bernard Black en Philip Hudson, de Nederlandse commando in Engelse 
dienst De Leeuw, de Armenier Jork Mikiniejan, het echtpaar Wisse uit Brouwershaven, De Glopper, Van 
der Beek, Van der Bijl, W.M.Boot, twee gebroeders Jonker, Van der Klooster, Oudkerk, C. Lazonder, 
Verhoef en Padmos. De Glopper is een student, die geweigerd heeft de loyaliteitsverklaring te tekenen en 
houdt zich, met medeweten van alleen dokter Westhof, krankzinnig. Hij staat in Renesse bekend als de 
‘gekke geitenhoeder’. Jan Stevense, waarschijnlijk geinformeerd door Evertse of Evertse’s vader, de slager 
van Renesse, wijst zijn toekomstige  schoonzoon Hans Verseput ook op de mogelijkheid van het eiland af 
te komen. Hans vindt het te riskant en besluit dit niet te doen. Sjoeran, Straayer en Rademakers willen 
achter blijven om hun verzetswerk op het eiland voort te zetten. Ook de ondergedoken boer Quant besluit 
op het laatste moment niet mee te gaan.  
Op 6 december mislukt de ophaalactie, omdat de geallieerden de lichtsignalen van Van der Beek niet zien. 
In de vroege avond van 7 december komt opnieuw een bietenboot bestuurd door ervaren Nederlanderse 
vissers maar met een kapot kompas vanuit Colijnsplaat naar Zierikzee varen. Vijftien zwaarbewapende 
Engelse commando's zijn aan boord en staan onder leiding van captain W.J. (Wally) Crowther. Een PIB 
soldaat vaart mee als tolk en staat met een walkietalkie voortdurend in contact met de Engelse leiders van 
de operatie in Colijnsplaat. De Engelsen zien de afgesproken lichtsignalen nu wel. Wisse, De Leeuw en van 
der Beek liggen onder aan de buitendijk te wachten en seinen terug. De bietenboot raakt uit de koers door 
het defecte kompas en het afgaande tij. De boot loopt vast op een zandbank ten westen van de ophaalplaats. 
Een auto met Duitse officieren rijdt boven over de buiten dijk richting Zierikzee. Zij zien de drie 
vluchtelingen niet, maar wel achter hun auto de vonken van de in brand gevlogen uitlaat van de bietenboot, 
die de Duitsers interpreteren als een uitdovende lichtkogel van een Duitse schildwacht. Bij aankomst in 
Zierikzee waarschuwen de Duitse officieren Obergefreiter Baumann, die een patrouille van 7 man via de 
Boerenweg richting zeedijk stuurt. Vier engelse commandos en Crowther proberen met een roeiboot aan 
land te komen, dit lukt niet. Ze stappen over in een rubberboot, nu lukt het wel. Zij kunnen onopgemerkt 
aan land komen. Als de vluchtelingen 50 minuten lang geen lichtsignalen meer zien komen ze tot de 
conclusie dat de operatie voor de tweede keer niet doorgaat. Het echtpaar Wisse gaat als eerste met een 
fiets terug naar Zierikzee. Zij worden staande gehouden door de 7 man sterke Duitse patrouille, die de 
Wisses vraagt of ze de lichtkogels gezien hebben. De Wisses ontkennen en verklaren hun aanwezigheid na 
spertijd door een lekke band. Wisse wijst op zijn lekke band met slingerende zaklantaarn bewegingen, 
waarmee hij de achtergebleven vluchtelingen hoopt te waarschuwen voor onraad. De patrouille laat de 
Wisses gaan.  Inmiddels zijn de engelse commando’s over land oostwaarts geslopen in de richting van het 
afgesproken ophaalpunt. Zij stuiten op vier niets vermoedende op wachtstaande Duitsers. Juist als ze 
besluiten om tot de aanval over te gaan breekt er vlakbij een zwaar vuurgevecht uit. De commando's 
trekken zich terug nadat zij met de nodige moeite en geluk hun eigen rubberboot en de weer vlot gekomen 
bietenboot hebben teruggevonden. Ze varen terug naar Colijnsplaat.  
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Nieuwe details vluchtpoging 
Het blijft onduidelijk waarom Crowther in zijn na-oorlogs interview zegt dat er maar 6 mensen opgehaald 
moesten worden en niet de telefonisch afgesproken 17. Ook is onduidelijk waarom de commando’s niet op 
het vuurgevecht afgegaan zijn. Ze waren waarschijnlijk beter bewapend dan de Duitse patrouilles. Het blijft 
vreemd dat de geallieerden in Colijnsplaat niet de PIB officieren in Colijnsplaat gevraagd hebben om mee 
te doen aan of mee te denken over de ophaal actie. De PIB had twee weken eerder, op 25 november, goed 
de Duitse landing bij Colijnsplaat geneutraliseerd.  
Hoe kwam het tot een vuurgevecht in Zierikzee? Twee Duitse schildwachten lopend over de zeedijk van 
West naar Oost stapten bijna op het hoofd Van der Beek, die gewaarschuwd door Wisse’s signalen stil was 
blijven liggen boven aan de dijkrand. Van der Beek springt op, roept ‘Handen Hoch’ en schiet een van de 
twee schildwachten neer. De militairen in de vluchtelingen groep zijn gewapend en openen vuur. De over 
de Boerenweg van Oost naar Zuid-West lopend Duitse patrouille snelt toe, opent vuur, schiet lichtkogels af 
om vluchtenden te lokaliseren. Het huis van de Ruiter waar het restant van de vluchtelingen zich in 
terugtrekt wordt omsingeld. In het vuurgevecht sneuvelt mogelijkerwijs nog een Duitser. De drie 
gewapende geallieerde soldaten en De Glopper weten te ontkomen, door eerst via de binnenkant dan via de 
buitenkant van dijk in oostelijke richting weg te rennen. Zij zien de weer varende bietenboot langs komen 
op terugreis naar Colijnsplaat. Black, Hudson en De Leeuw klimmen over de dijk en verstoppen zich in een 
schuurzolder in het geïnundeerd gebied. De Glopper vlucht verder in westelijke richting. De Duitsers 
nemen de overige elf vluchtelingen gevangen. 
Het boek van Fey, het proces verbaal van Wisse, het archief van Gerard de Fouw, het artkel van Anderson, 
het verhaal van Bernard Black geven de beste weergave van de gebeurtenissen. De beschrijving van 
Verburg en Co Vriesendorp bevatten verschillende onjuistheden en zijn kenmerkend voor de manier 
waarop in orale bronnen geruchten en feiten door elkaar gaan lopen. Beide auteurs verblijven op 7 
december 1944 op Zuid-Beveland en vertellen later wat ze menen van anderen gehoord te hebben. Co 
vermeldt ten onrechte dat het ophaalpunt bij Schelphoek is en dat de operatie verraden zou zijn door een 
telefoniste die het gesprek tussen de OD en de geallieerden afgeluisterd zou hebben. De informatie van 
ingenieur en verzetsman Minkema maakt duidelijk dat dit niet het geval is geweest. Als er wel sprake van 
verraad zou zijn geweest zouden de Duitsers zich op 7 december in grote getale, zwaar bewapend en met 
zoeklichten bij de afgesproken afhaalplaats verborgen hebben. Ook zou de ondergrondse na een ongunstige 
afloop maatregelen getroffen hebben tegen een verraadster.  
De Duitse legerarts, tandarts? Lempke brengt de volgende dag, 8 december, om vijf uur in de middag 
Lazonder naar de EHBO van het Rooms Katholieke Ziekenhuis in Zierikzee. Op ongeveer dezelfde tijd 
worden de tien andere gevangenen plus Anne Hage, een Zierikzeese vrouw naar Brouwershaven vervoerd. 
Later vandaar per boot naar Oude Tonge op Goeree Overflakkee en vandaar naar Middelharnis voor 
verhoren en een Standgerecht. De Duitsers veronderstellen ten onrechte dat ze door Anne Hage te 

arresteren de vrouw gevonden hadden die de Duitse 
patrouille op de avond van de 7de december tegengehouden 
hadden. Waarom gaat Lazonder niet mee naar Middelharnis?  
 
De gemeentesecretaris van Renesse C. Lazonder. 
 Foto uit het archief van zijn zoon Daan. 
 
De Duitsers op Schouwen vinden het misschien beter dat 
Lazonder met tekenen van ernstige martelingen op onder en 
boven lichaam niet gezien, ondervraagd en berecht wordt 
door de SS en militaire rechters op Goeree Overflakkee. 
Lazonder had aan Zuster/non Tecla in het Zierikzeese 
Ziekenhuis verteld dat hij door de Duitsers gemarteld was. 
De zuster was op basis van haar eigen lichamelijk onderzoek 
al tot dezelde conclusie gekomen. Lazonder’s verwondingen, 
onder andere ontvelde voeten en twee symmetrische 
kogelgaten op zijn rug kunnen niet tijdens een ‘vuurgevecht’ 
veroorzaakt zijn. De Duitsers halen Lazonder om half drie 
sochtends, 9 december, weer op uit het Zierikzeese 
Ziekenhuis en besteden geen enkele aandacht aan de 
tegenwerpingen van zuster Tecla. Lazonders tekenen van 
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ernstige marteling werden ook opgemerkt door Braber en Van der Werf, toen zij Lazonder begroeven.  Het 
proces verbaal van Wisse bevat de getuigeverklaringen over de martelingen, maar zelf schrijft Wisse alleen 
dat Lazonder ‘gewond’ was. De Duitse militairen op Schouwen nemen later deze formulering over met de 
toevoeging gewond -tijdens het vuurgevecht. Zodra de Duitsers in de vroege ochtend van de negende 
december horen dat Lazonder in absentia tot de strop veroordeeld is, vervoeren ze hem van Zierikzee naar 
Haamstede nog steeds zonder enige vorm van medisch verzorging en zonder zijn wonden te verbinden. 
Misschien kozen de Duitse militairen Lazonder uit voor hardhandige ondervraging omdat hij beter Duits 
sprak dan de andere gevangenen. Veel Duitse militairen in Nederland spraken en/of begrepen weinig of 
geen Nederlands. In Zierikzee zijn in de nacht van 7 december ook nederlandse marechaussee leden 
gevangen genomen, waaronder de NSB-er Schaap. Zij en Anne Hage zien en verklaren later onder ede dat 
drie Duitse militairen, Clause, Grauen Carsten en Titka, de gevangen genomen vluchtelingen onder 
vroegen en herhaaldelijk met gummiknuppels hard in het gezicht sloegen. Na vier dagen van verhoren 
mogen de Nederlandse marechausses weer naar huis en aan het werk. Wanneer in de avond van 8 december 
de boot met gevangenen de haven van Brouwershaven uitvaart springt Mikiniejan geboeid overboord. Hij 
verdrinkt ter plaatse of wellicht later. In februari 1945 wordt in de buurt van Kerkwerve een stoffelijk 
overschot in een Duits uniform uit het water gehaald dat aan het signalement van Mikiniedian zou kunnen 
voldoen. De andere gevangenen moeten in de stromende regen op het dek gaan liggen, ieder onder het 
geweer van een Duitse soldaat, die de aan hem toevertrouwde gevangene herhaaldelijk trapt en afranselt. 
Vooral Van der Beek krijgt het zwaar te verduren. 
 
Nieuwe details  Standgericht  
In de vroege morgen van 9 december worden alle tien mannen, dus ook Lazonder, door een ‘Standgericht’ 
ter dood veroordeeld door middel van de strop. Anne Hage wordt vrijgesproken. Het gerecht bestaat uit 6-8  
Duitsers, waarvan twee in uniform, onder hen de eilandscommandant van Goeree-Overflakkee, 
Oberstleutenant Von Alvensleben, en zijn collega op Schouwen-Duiveland, Hauptman Schütz. Het vonnis 
wordt op 9 December telefonisch bevestigd door Christiaansen, de Opperbevelhebber van de Duitse 
Wehrmacht in Nederland en door Von Alvensleben ondetekent. Bij toeval zijn ook twee leden van de SS 
uit Rotterdam aanwezig, Bläse en Scholl.  Eerder zijn zij op verzoek van Von Alvensleben naar 
Middelharnis gekomen om een onderzoek in te stellen naar de zwarte handel op het eiland. Na een kort 
onderzoek concluderen de SS-ers dat er geen strafbare dingen gebeurd zijn. De SS-ers verblijven in Hotel 
Meyer gelegen aan de kade van Middelharnis, Zij zijn niet in uniform omdat zij zich op verzoek van de 
eilandskommandant hadden laten inschrijven als ‘artiesten’. Vlak voordat Bläse en Scholl terug willen 
keren naar Rotterdam vraaagt Von Albensleben of ze kunnen blijven om gedeserteerde Armeense soldaten, 
gelegerd op Goerre-Overflakkee en de vluchtelingen van Schouwen Duiveland te ondervragen.  De 
Armeniërs waren in een vluchtpoging per boot vanuit Goeree-Overflakkee naar de geallieerden op Sint 
Philipsland vastgelopen op een zandbank onder Ooltgensplaat en werden door Duitse militairen gevangen 
genomen. De verhoren en rechtzaak vinden plaats in het bureau van de Grenspolizei aan de kade van 
Middelharnis in de buurt van Hotel Meyer. In de nacht van 8 op 9 december ondervragen de Rotterdamse 
SS-ers, -als ‘artiesten’ niet in uniform-, zowel de Goereese Armeniërs als de gevangen vluchtelingen van 
Schouwen-Duiveland. De SS-ers stellen vast dat de twee groepen onafhankelijk van elkaar gewerkt hebben 
en nooit met elkaar in kontakt geweest zijn. Scholl geeft toe dat hij 2 van de 9 Nederlandse verdachten 
ondervraaagt heeft. Bläse ondervraagt zowel Armeense als Nederlandse verdachten. Scholl keert in de 
vroege morgen van 9 december terug naar zijn bed in Hotel Meyer. Bläse doet dat volgens de eigenaar van 
Hotel Meyer en Scholl niet. Bläse getuigt in 1947 in een Nederlandse gevangenis tegen over rechercheur 
Vijfhuize dat hij niet aan het Standgericht deelgenomen heeft en wel op 9 december de nacht doorgebracht 
heeft in Hotel Meyer. In 1947 herkennen drie nederlandse getuigen, -Anne Hage is één van de drie-, Scholl 
zowel als Bläse van fotos die de NL rechereurs hen laten zien.  
De Armeniërs worden op 9 December op het havenhoofd van Middelharnis gefusilleerd wegens desertie. 
Later lukt het een groep van Nederlandse verzetsmensen, die beter bekend zijn met de zee en zandbanken 
rond Goeree-Overflakkee wel om van het eiland af te komen en de geallieerden te bereiken. Zij worden niet 
vertrouwd en gevangen genomen. Zij nemen niet deel aan de bevrijding van de rest van Nederland.  
De negen veroordeelden worden weer per kar en boot naar Brouwershaven op Schouwen-Duiveland 
gebracht en vandaar naar een bunker in Haamstede. De vrijgesproken Anna Hage mag pas een paar dagen 
later naar Schouwen-Duiveland terugkeren. Schütz, de Inselkommandant van Schouwen-Duiveland keert 
pas op 11 December terug naar Haamstede, dus na de voltrekking van het vonnis.  
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De Executie van de Tien van Renesse 
Op 10 december, een zondag, moet dominee Voorneveld zijn preek onderbreken om pastorale bijstand aan 
de negen veroordeelden in de bunker te verlenen. Een ouderling neemt de preek over. Ds. Voorneveld 
neemt haastig geschreven brieven voor de nabestaanden in ontvangst. Gezamenlijk zingen zij het 
Lutherlied: ‘Een vaste burg is onze God’. De gevangenen worden in een huifkar naar de dreef van Slot 
Moermond vervoerd. Enkelen vangen nog een glimp op van door de Duitsers opgeroepen familieleden, die 
op de Laone omringd door zwaarbewapende Duitsers angstig afwachten wat er gaat gebeuren. Buiten het 
gezichtsveld van hun familieleden worden de negen gevangenen met handen op de rug vastgebonden op 
tafels gezet. Boven hen hangt een balk met touwen vastgeknoopt aan de derde en vierde eik langs de dreef 
van Moermond. Iedere gevangene krijgt een strop om zijn hals geschoven, volgens een getuige, de achttien 
jarige gevangene Willem den Boer, door Leutnant Klümpke. Hauptman Schütz was nog steeds in 
Middelharnis en zou aan Becker en/of Welsch gesuggereerd hebben leutnant Klümpke de excutie te laten 
uitvoeren. Klümpke had zich na de bevrijding van Walcheren nog drie weken schuil kunnenn houden. Op 5 
of 6 December was hij snachts op een primitief vlot van eigen makelei vanaf Walcheren naar het noord- 
oosten gedreven en had met veel geluk het strand van Westenschouwen bereikt.  
De strop wordt aan de balk erboven vastgeknoopt. Ook volgens getuige Cornelis van der Velde, 
gemeentesecretaris van Haamstede, zijn de grootste en wreedste boosdoeners ter plaatse Hauptman Becker 
en Leutnant Klümpke. Soldaten trappen de tafels om. Eén gevangene valt met strop en al op de grond en 
wordt opnieuw opgehangen. Alle negen sterven een minuten durende verstikkingsdood. De zwaargewonde 
Lazonder moet dit allemaal vanaf een brancard aanzien. Hij wordt snel door de Duitsers verwijderd, 
overlijdt waarschijnlijk dezelfde avond en hangt de ochtend van de elfde december naast zijn kameraden. 
Nog geen kwartier na de executie worden ongeveer 25 mensen, waaronder onvoorbereide familieleden van 
de slachtoffers en Jaap Vriesendorp gedwongen de terechtgestelden te aanschouwen. Hauptman Becker 
leest het vonnis in het Duits voor, een andere Duitser vertaald het in gebrekkig Nederlands. De officiele 
tekst luidt: 

 "Dit vonnis is voltrokken omdat personen hebben getracht te ontvluchten en samenwerking te 
zoeken met de vijand om zich bij hem te voegen om zodoende de Duitse Weermacht te bestrijden".  

Er zijn nog zes mensen voortvluchtig; het echtpaar Wisse, de twee piloten, commando De Leeuw en De 
Glopper. De Duitse commandant laat weten dat: [de bevolking verplicht wordt..] “in samenwerking met de 
Duitsche Weermacht deze personen op te sporen" . 
Hierop volgt een waarschuwing:  

"Wanneer deze opsporing plaats heeft voor Dinsdag, 12 December 1944 des middags 12 uur, 
volgen geen strafmaatregelen. Bij aantreffen na genoemd tijdstip worden uit de bevolking verdere 
gijzelaars gesteld, die eveneens veroordeeld zullen worden tot de strop."  

De slachtoffers moeten tenminste 48 uur blijven hangen. De Duitsers bevelen de timmerman van Renesse, 
Braber, de tien in de kleren die ze aan hebben zonder enige identificate in een massagraf te begraven. 
Braber kent de meeste slachtoffers persoonlijk en noteert de volgorde waarin ze begraven worden. Van de 
Werf, van den Hoek, de gebroeders Kappers, en De Ruiter helpen hem bij het uitvoeren van deze droeve 
taak. Drie van de families van de ‘Tien van Renesse’ worden uit hun huis gezet: Verhoef, Van der Klooster, 
Oudkerk. Moeder Verhoef en Weduwe Oudkerk hebben hierna lang en uitgebreide geestelijke begeleiding 
nodig. Weduwe Van der Bijl was al ge-evacuuerd naar de Haarlemmermeer polder. Haar huis en dat van 
Oudkerk en Verhoef worden beschadigd en leeg geroofd. Mevrouw Lazonder was ondergedoken. Haar 
bezittingen en de motor van haar man worden gestolen. Evacuees uit Bruinisse gaan in het huis van 
Lazonder wonen. Twee broers van de slachtoffers Jonker weten Leutnant Klümpke te overtuigen om de 
weduwes Jonker niet uit huis te zetten. Zij mogen hun meubels behouden.  De Duitse militairen nemen 
geen maatregelen tegen de nabestaanden van Padmos, Boot en van der Beek. 
 
Nasleep 
De ’Tien van Renesse’ hebben geen namen genoemd bij de wrede verhoren van de Duitsers. Evertse, Stoel, 
van den Hoek, Minkema, Swaters, Schelfhaut en andere verzetsmensen op het eiland blijven gespaard. 
De Wisse's vinden een goed onderduikadres. De drie geallieerde soldaten worden na overleg met de 
‘duikers’ familie De Jonge en de Spingelbergs aangemeld bij de Duitsers en verdwijnen in 
krijgsgevangenschap. Alle drie overleven de oorlog. De voortvluchtige De Glopper klopt aan bij 
Moermond en krijgt van Jaap Vriesendorp eten in de tuinbungalow van Moermond. Hij krijgt onderdak bij 
P.Stoutjesdijk wonend aan de Molenweg. Vriesendorp en Dr.Westhof adviseren hem zich te melden bij de 
Duitsers. Hij wordt enige dagen verhoord en dan op transport gesteld naar Duitsland. Zijn trein wordt door 
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geallieerde vliegtuigen aangevallen en tot stilstand gebracht. De Glopper wordt gewond en komt in een 
ziekenhuis terecht in Almelo. Na zes weken ontsnapt hij en duikt onder. Hij maakt zijn medische studie af 
in Utrecht, wordt huisarts in Eindhoven en trouwt met dochter Elena Maatje van P. Stoutjesdijk. 
Eind december worden alsnog ruim zeshonderd burgers van het eiland geëvacueerd, voornamelijk 
mannen tussen de zeventien tot veertig jaar, ook politieman Schelfhaut, keurmeester Evertse, 
burgemeester Gast van Brouwershaven en waarnemend burgemeester ir. Swaters van Zierikzee. De 
beide laatsten waren bekend bij de Duitsers als anti-Duits. De Duitsers hebben nooit geweten dat ir. 
Swaters hun tegenspeler is geweest als hoofd van de OD.  
Renesse’s politieman Schelfaut weet ergens in Duitsland uit zijn trein te ontsnappen en wandelt 
snachts in een maanden durend tocht terug naar Renesse, waar zijn ongeruste vrouw en kinderen, die al 
maanden niets meer van hem gehoord hebben, hem blij verrast ontvangen.  
De Jong beschrijft in ‘Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog’ de terechtstelling 
van de ‘Tien van Renesse’ als de, na Putten, één na ergste oorlogsmisdaad van de Duitsers in 
Nederland. Op de website van George Duncan, Massacres and Atrocities of World War II, worden ook 
genoemd De Woeste Hoeve, tussen Apeldoorn en Arnhem (>200), Amsterdam (29), Ridderkerk (12). 
De getallen tussen haakjes geven de hoeveelheid slachtoffers aan. 
In Moermond ontvangt Cor ondanks de moeilijke verbindingen veel felicitaties van haar familie in 
Dordrecht voor de geboorte van Huib. In Dordrecht is voedsel, water, gas en electriciteit schaars. Cor's 
vader, huisarts, laat zich daarom graag in natura betalen door zijn patienten. “Tarwe is alleen nog maar te 
verkrijgen voor een herenpak of costuum, voor gouden armbanden krijg je niets meer”, schrijft Cor's 
moeder. De Duitsers ontwapenen de Armeniërs. Ze gaan onschuldige bewakings diensten verrichten elders 
in het land. Sjoeran wordt gevangen genomen en waarschijnlijk geëxecuteerd. Straayer en Rademakers 
overleven de oorlog. De familie Straayer verhuist na de ramp in 1953 naar Canada. Op 4 mei 2011 houdt 
een zoon van Straayer een herdenkingstoespraak in het engels in het Dorpshuis van Renesse. 
 
December 1944 op Zuid Beveland 
Op vrijdag 8 december is Co als juridisch medewerker begonnen bij MG in Goes (Militair Gezag, een 
organisatie die tijdelijk het bestuur uitoefent, tot dat de normale verhoudingen weer zijn hersteld). Co 
schrijft voor het eerst over de mislukte operatie van 7 december in zijn journaal op 5 januari 1945 
vanuit Hotel De Korenbeurs in Goes:  

"Vanmiddag lunchte La Seur hier10. Vertelde o.m. 
dat Canadezen ten westen van de haven van 
Zierikzee geprobeerd hadden om 18 Schouwenaren, 
die in gevaar verkeerden, te verlossen. Dit lukte 
niet."  

De bij de operatie aanwezige PIB man is waarschijnlijk 
op Schouwen gebleven. Wanneer hij met de anderen mee 
terug gegaan zou zijn naar Colijnsplaat zou hij 
waarschijnlijk de mislukking van de ophaal operatie 
verteld hebben aan de officieren van de Brigade, die het 
weer door gegeven zouden hebben aan Co, die ook vanuit 
Goes nog veel contact met de PIB officieren had.  
 

The ‘Battle of the Bulge’, het Ardennenoffensief. De 
stippellijn is the bulge. De onderbroken pijlen van De 
Jong, geven de Duitse aanvalsplannen aan. De 
zwarte pijlen geven de offensieve Duitse acties aan in 
november, december en januari ‘44-‘4.5  

 
Op zondag 24 december noemt Co voor het eerst in zijn 
journaal de Battle of the Bulge:  

"'t heeft gevroren, hel blauwe lucht, witte daken. Verrukkelijk weer. Ook voor de vliegtuigen, die nu  
loskomen tegen de Duitse tegenaanval. De Duitsers begonnen in een paar ellendige mistdagen in het 
begin van deze week en drongen ten zuiden van Malmedy op één plaats wel 60 km door. Nu is die push 
zo goed als gestuit. Misschien loopt alles wel uit op grote Duitse verliezen. Gisteren een kleine 200 D.-
jagers afgeschoten". 
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Op 28 December schrijft Co in zijn journal: 
”Vanavond kwam Boeye nog aanzetten. Had gehoord dat de aanval op Schouwen begonnen was! 
Geruchten zijn er te veel. Ik schreef er juist iets over in het plaatselijke blad.” 
 

1945 
Januari 
Op 3 januari begint Cor een brief te schrijven aan haar ouders in Dordrecht:  

"Buiten geweldige roof en plundering. Hier wordt er erg van de overkant geschoten en ook met 
vliegtuigen gebombardeerd en gemittrailleerd. Er vallen veel slachtoffers. Vorige week in 
Haamstede 16 Nederlanders. Er vielen hier op Renesse ook bommen, onder andere midden in het 
dorp. Wonder boven wonder waren er geen slachtoffers. Ik liep met Jaap door het bos en hoorde 
ze komen. We holden naar huis, maar het werd halverwege de dreef zo griezelig, dat we ons onder 
een grote nordmanspar aan de slootkant lieten vallen. Ze vlogen 30 à 40 m. hoog en het pangde 
en knalde van alle kanten. Plotseling zag ik een paar bommen vallen en hoorde ze natuurlijk ook 
suizen. Ik ben toen boven op Jaap gaan liggen, die doodkalm bleef. Alleen hield hij stijf mijn 
knieën vast en trilde bij iedere slag. Ze vielen op een wei achter ons. Op zo'n moment voel je wel 
dat het maar een pure gok is of ze je willen laten leven of niet” 

Op dezelfde dag, 5 januari, valt ook een geallieerde bom op een van de huizen van de familie Jonker in 
Haamstede, waarbij verborgen Duitse munitie ontploft en er nieuwe slachtoffers vallen. Co hoort van PIB-
leden en van de ‘Engelsen’ op 8 en 11januari dat zij nog rekening blijven houden met een Duitse 
tegenaanval op Antwerpen via Noord-Beveland.  
Op 18 januari 1945 schrijft Co in zijn Journaal, nog steeds in de vorm van een brief aan Cor:  

"Deze week een hardnekkig gerucht dat er een 8 of 10 mensen (burgers) op Schouwen opgehangen 
zouden zijn. In de ‘slotlaan van Moermond’ werd er zelfs bijverteld. 't Klinkt ongelooflijk". (…)  
 “ Vannacht deden commandotroepen vanuit Noord-Beveland een landinkje op Schouwen, ze brachten 
8 gevangenen mee. Goed Werk!” 

Februari 
 Op 9 februari, 1945: 

"De berichten over de afschuwelijke moord bij jullie in de buurt staan nu ook in de Aneta-berichten11, 
met de namen van de slachtoffers. Wat zullen jullie daar onder geleden hebben. De schoften. Je 
handen jeuken. (…) Lieve Cor, ik zou zo graag wat doen om je te verlossen van die rotkerels."  

Op 12 februari schrijft Co in zijn journal: 
‘t Is nu bekend geworden dat de geallieerden het plan hadden dinsdag jongstleden naar Schouwen 
te gaan. Alles stond al gepakt en gezakt! Op ‘t laatste ogenblik ging de tocht niet door, 
waarschijnlijk omdat het plan aan de Duitsers verraden was. Meer dan zonde, wat zijn er toch 
veel tegenslagen. Boeye (burgemeester van Zierikzee) stond ook al klaar met rugzak en dekens.” 

En op 15 februari: 
“De Duitsers hebben waarachtig nog een boer uit Noord Beveland weggehaald. Als revanche 
namen de Engelsen de volgende nacht 10 mensen uit Schouwen mee. Vannacht werd er van 12-5 
zwaar op Schouwen geschoten. Dat geschiet zonder volgende landing is verdomd hinderlijk. Wat 
moet die spanning voor jullie ondragelijk worden en –op kleinere schaal natuurlijk- is dat met het 
afwachten hier ook het geval. De 10 meegenomen Schouwenaren werden vandaag in Goes 
ondergebracht. Ga daar morgen eens naar toe, zou zo graag iets over jullie horen. Boeye is er ook 
altijd vlug bij, het wachten is voor hem nog vervelender. Hij heeft ook overdag weinig te doen.” 

En 2 dagen later: 
Gisteravond bezoek aan vier van de Schouwenaren die door de Commandotroepen na hun laatste 
raid zijn meegebracht: man, vrouw en dochter Fontijne en (op een ander adres) Verseput, de 
broer van ‘Piet’ van de inlagen. De overige zes zijn in Wolfaartsdijk ondergebracht. Van jullie 
wisten ze helaas niets positiefs. Maar al er iets niet in orde zou zijn, hadden ze‘t wel gehoord, 
dachten ze. Renesse was onbeschadigd, een paar bommen rond Huize Grol. (…) Haamstede nogal 
beschadigd, zo ook Zierikzee, de toren van Burgh vernield. Voedselpositie slecht. De Duitsers 
roofden van alles en lieten iedereen, die ze niet wegvoerden, werken. De 10 woonden in een huis 
bij het Stoomgemaal. Commando’s met zwarte gezichten waren zomaar door het raam en over het 
bed van vrouw Fontijne binnen gekomen. Ze raakten niet uitverteld over de goede behandeling 
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door de Tommies. ‘Echt spek’ hadden ze te eten gekregen. Een kind van 10 maanden hadden de 
Tommies zelf gedragen. Ze waren voortdurend hevig beschoten. 

Op 18 februari: 
“Op Deli bij de Zeevaarts alles nog als vanouds. Toch zou ik er na het leven van de laatste maanden 
niet meer kunnen wennen: te eenzaam. (…) Er kwamen nog al eens engelsen op bezoek. Zoon Jacob 
leert Engels met een groep van 40 leerlingen. 

maart 
Op 6 maart schrijft Cor’s moeder vanuit Dordrecht naar Cor op Moermond: 

“..en dat hopen mensen hongeroedeem hebben. Oom Huug van Gijn heeft het ook, hij is akelig mager, 
ziet er erbarmelijk slecht uit en heeft geweldige dikke benen waar hij erg veel last van heeft. Die 
mensen zijn momenteel niet te helpen, ze moeten veel dierlijk eiwit hebben en zie dat nu eens te krijgen. 
Vader, die nooit briefjes geeft, heeft Oom Huug extra voeding voorgeschreven. (…) Dag mijn heel lief 
kind, geniet maar van je 2 schatten, wie weet hoe gauw je de grote ook aan je hart kan drukken” 

april 
In april 1945 krijgen de Duitsers met een groter probleem te doen dan Schouwen-Duiveland: de opstand 
van Georgiers, ‘huursoldaten’ op het eiland Texel, die eerder toen zij in Zandvoort gelegerd waren contact 
hadden gelegd met het Nederlandse verzet via Annie Averink, schoonmoeder van de tweede auteur van dit 
artikel. De locale ondergrondse op Texel helpt, maar de geallieerde hulp aan de opstand, die de 
ondergrondse en de Georgiers dachten te krijgen, blijft uit. Pas op 22 mei 1945 slagen Canadese militairen 
er in de gevechten tussen Duitsers en Georgiers definitief te beëindigen. De opstand kost meer dan honderd 
bewoners van Texel, meer dan vijfhonderd Georgiers en meer dan achthonderd Duitsers het leven. Het is 
het ‘laatste Europeese slagveld van de Tweede Wereldoorlog’. Op Schouwen-Duiveland had iets dergelijks 
kunnen gebeuren. 
 
Bevrijding 
In Renesse komt de bevrijding pas langzaam op gang.  De nieuwe OberLeutnant und Bezirkskommandant 
Hinricher maakt bekend dat er slechts sprake is van een wapenstilstand: 

“Elementen, die rust en orde verstoren zullen door de Duitse Weermacht evenals door de 
Binnenlandse Strijdkrachten als communisten behandeld worden. (… )Alle onopgehelderde 
burgerlijke vragen voor het gehele eiland beslist tot op nader order de heer Vriesendorp, Slot 
Moermond te Renesse. (…) Ik zou de bevolking van het eiland Schouwen en vooral de 
aangestelden in openbare dienst, mijn dank (willen) uitspreken voor de loyale samenwerking en 
opofferende medewerking voor het bewaren van de rust en orde, zowel als het aan mij bewezen 
vertrouwen.”  

Alle burgemeesters op het eiland behalve Boot waren door de Duitsers verwijderd. Het bedanken van 
mensen in openbare dienst (en de heer Vriesendorp) voor ‘loyale samenwerking’ en ‘opofferende 
medewerking’ en ‘het bewijzen van vertrouwen’ aan mij, (Hinricher), is gewetenloos en cynisch.  Op 7 Mei 
arriveert MG Kaptein Geelkerken in Zierikzee met onder anderen Burgemeester Boeye van Zierikzee en 
een groen kistje met daarop J.J.Vriesendorp, gevuld met toilet artikelen, chocola, melk, cigaretten, pijp 
tabak, cosmetica en tijdschriften voor de bewoners van Moermond. Geelkerken laat het kistje tijdelijk 
onbeheerd achter op de Zierikzeese kade. Even later ziet hij een Nederlands burger op dit kistje zitten. Het 
is Jan Stevense, die uit nieuwgierigheid per auto uit Renesse naar Zierikzee was gekomen en Co’s naam op 
het kistje opgemerkt had. Na legitimatie 
mag hij van Geelkerken het kistje mee 
naar Moermond nemen. Daar maaken 
de bewoners van Moermond een ronde 
dans rond de geopende schatkist en 
verslindt Jaapje snel een reep chocola. 
Na de overgave van Duitsland begint 
Co als MG employee aan 
zuiveringswerk in het district Gouda.  
 
Co en Cor, Jaap en Huib voor het eerst 
weer bij elkaar. Kippenhok in de tuin 
van Moermond, eind mei 1945 
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Co bezoekt Cor, Jaap, Huib en zijn ouders op Slot Moermond 26, 27 en 28 mei. Wanneer  Co’s werk in 
Gouda in augustus 1945 volbracht is, besluit hij met vrouw en kinderen naar Den Haag te verhuizen in zijn 
nieuwe functie van adjunct secretaris in het kabinet van de minister-president van Nederland, de ex-leider 
van de gijzelaars, ir. Schermerhorn. In Gouda evalueerde Co nederlanders die verdacht werden van pro-
Duitse sympathien en daden. Na onderzoek worden verdachten hangende verder onderzoek geïnterneerd. 
Landelijk loopt het aantal gedetineerden/verdachten zeer hoog op. 
In 1947 wordt Co weer advocaat en verhuist naar Groningen. In 1963 verhuist hij naar Arnhem, als hij 
benoemd wordt tot Raadsheer aan het Hof aldaar. Na de oorlog vertrekt Bert Röling voor drie jaar naar 
Japan als de Nederlandse rechter in het Tokyo Tribunaal, dat de hoogst geplaatste Japanese 
oorlogsmisdadigers zal berechten. Bij terugkomst in Nederland wordt hij benoemd tot hoogleraar in de 
Polemologie aan de Universiteit van Groningen. Co en Bert bestrijden elkaar op de tennisbanen van 
Groningen. In april 1945 wordt Hugo Quintus Röling op Walcheren geboren. Hij leert de familie 
Vriesendorp kennen in Groningen, gaat studeren en eindigt als docent historische opvoedkunde aan de 
Universiteit van Amsterdam. De families Stevense en Verseput keren terug naar hun eigen huizen, die ze 
schoonmaken en opknappen. Hans Verseput zet zijn studie in Delft voort en blijft Maddy ontmoeten. Ze 
trouwen in januari 1952 en gaan naar Curaçao. Huib Vriesendorp studeert medicijnen in Leiden. In 1980 
emigreert hij naar de Verenigde Staten, waar hij zich specialiseert in de radio-oncologie. Mr. Frans Viehoff 
wordt opnieuwd benoemd tot Raadsheer, maar moet lang wachten voor zijn verzoek om de oorlogsjaren 
mee te laten tellen voor zijn pensioens opbouw ingewilligd wordt. Hij wordt depressief en maakt een einde 
aan zijn leven in het huis van zijn zwager in Dordrecht, Cor’s vader. Cors ouders verhuizen naar 
Oosterbeek als haar vader zijn praktijk in Dordrecht afsluit. Co’s ouders vertrekken na de Watersnood van 
1953, waarin het interieur van de begane grond van Slot Moermond en het nieuw ingeplante bos van 
Moermond ernstige schade oplopen naar de villa ‘De Wildernis” in Epe, Gelderland. 
 
Berechting oorlogsmisdadigers 
Juli 1945 schrijft ingenieur Minkema een drietal artikelen in de Zierikzeesche Nieuwsbode waarin hij een 
aantal Duitse militairen met naam en legernummer noemt die bij de wandaden, bedreven op 10 december 
1945 betrokken zijn geweest. Hij vermoedt dat Klümpke de hoofdschuldige is en noemt ook Schültz. 
Andere Duitse namen genoemd door andere getuigen in alfabetische volgorde zijn: Von Alvensleben, 
Aeger, Badtke, Baumann, Becker, Clause, Kreutzer, Lempke, Martin, Pauer, Saeger, Welsch en Wezer. In 
1946 dienen de Glopper, inmiddels weer medisch student, van den Hoek, die het bevolkingsregister van 
Renesse uit de kluis haalde en begroef, en Leendert Evertse, zoon van de slager en ex-verzetsman in 
Renesse, een verzoek in bij de Koningin voor berechting en/of uitlevering van de in Nederland gevangen 
genomen Duitsers en de naar Duitsland teruggekeerde oorlogsmisdadigers, die verantwoordelijk zijn voor 
de wandaden rond de ‘Tien van Renesse’. Roosevelt, Churchill en Stalin zijn overeengekomen dat Duitse 
oorlogmisdadigers berecht zullen worden in het land waar zij hun misdaden bedreven hebben volgens de 
rechtsregels van dat land. Zij zeggen toe uitlevering te bespoedigen van daarvoor in aanmerking komende 
en in Duitsland verkerende soldaten aan het land waarin zij terecht moeten staan. De Nederlandse Regering 
in ballingschap in Londen roept de Commissie voor Oorlogsmisdrijven in het leven, die na de oorlog twee 
vestigingen krijgt, één in Duitsland die oorlogsmisdadigers lokaliseert en uitlevering bevordert en één in 
Nederland waar rechercheurs van BOOM, Bureau Opsporing Oorlogs Misdrijven, de verdachten en 
getuigen ondervragen. Meer dan tweeduizend Duitsers komen in aanmerking voor berechting. Voor meer 
dan duizend worden verzoeken tot uitlevering ingediend. De meeste personen waarin de Nederlanders 
geïnteresseerd zijn, wonen in de Britse sector van Duitsland. Alleen Christiaansen, Hoofd van de Duitse 
Wehrmacht in Nederland wordt uitgeleverd. Hij wordt veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf met 
aftrek. In de beschuldingen, ondervragingen en vonnis van zijn proces komen de ‘Tien van Renesse’ niet 
voor. Christiaansen hoeft van wege zijn hoge leeftijd, 72 jaar, maar drie van de twaalf jaar uit te zitten en 
overlijdt twintig jaar later als een lokale held op het eiland Bochum. Rauter, de hoogste SS officier en 
hoofd van de Duitse Polizei in Nederland is verantwoordelijk voor de opdracht aan de SS in Rotterdam om 
8-9 december 1944 aan het Standgericht in Middelharnis deel te nemen. In maart 1945 wordt Rauter zwaar 
gewond in een aanslag in de buurt van Apeldoorn, die bekend staat onder de naam ‘Woeste Hoeve’. Na de 
bevrijding wordt Rauter door de geallieeren in het ziekenhuis waar hij verpleegd wordt gevangen genomen 
en uitgeleverd aan de voorlopige nederlandse regering. Rauters vervanger, SS-er Karl Schöngarth, liet 273 
politieke gevangen executeren voor de ‘Woeste Hoeve’ aanslag. Reuter wordt in Maart 1949 na een lange 
nederlandse rechtsprocedure ter dood veroordeeld en geëxecuteerd door een vuurpeleton. Zijn 
oorlogsmisdaden waren vele. Slachtoffers van Reuter’s daden lopen in de duizenden. De Tien van Renesse 
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komen tijdens het process tegen Reuter niet ter sprake. Reuter’s vervanger, Schöngarth, was al in 1945 
veroordeeld tot de strop door een tribunal van het Britse Leger voor het executeren van een Amerikaanse 
piloot.   
 
Duitse getuigen gehoord voor de oorlogsmisdaden jegens de ‘Tien van Renesse’ 
 In augustus, 1947 wordt Hauptman Welsch verhoord door sergeant Bos in Herford, Westfalen, waar de 
British Army on the Rhine een vestiging heeft. Welsch ziet een verband tussen de executies van de 
Armeniërs op 9 December 1944 in Middelharnis en het ophangen van de ‘Tien van Renesse’ op 10 
december 1944. Het boek van Both maakt duidelijk dat dit onjuist is. Het ophangen van de ‘Tien van 
Renesse’ zou door Armeense soldaten uitgevoerd zijn. Dit klopt niet met verklaringen van Nederlandse 
getuigen die bij de ophanging aanwezig waren. Welsch, volgens eigen zeggen niet bij de executie 
aanwezig, noemt andere Duitse namen, waaronder Baumann. Baumann wordt in october 1947 verhoord in 
het huis van bewaring van Middelburg door De Vries, hoofd van de Politieke Recherche afdeling in 
Zierikzee en sergeant Steen van BOOM in Middelburg. Baumann noemt nieuwe namen, waaronder Wezer, 
die zou geholpen hebben bij het ophangen. In december 1947 neemt Steen een tweede verhoor af van 
Welsch, die zijn getuigenis van augustus 1947 voor sergeant Bos, verandert. Er zou een Duitse arts bij het 
ophangen geweest zijn. Lempke? Welsch zegt nooit gehoord te hebben van Klümpke en ontkent dat 
goederen van nabestaanden van de ‘Tien van Renesse’ ooit verbeurd verklaard zijn. Welsch zowel als 
Baumann ontkennen dat er ooit gedreigd is met het ophangen van meer burgers op het eiland als de 
voortvluchtige zes niet uitgeleverd zouden worden aan de Duitsers.  
 
In 1945 en 1947 horen rechercheur Vijfhuize en politie agent Wisse veel Nederlandse getuigen: Anne 
Hage, Lieven Cornelis Van Der Velde, Cornelis Willem Den Boer, Jouke Schaap, Hendrik Verhoeff, 
Cornelis Jan Jonker, Zuster Tecla, Johannes Kaptein, Jan van der Werf, Jan Hubrecht Braber, Elisabeth 
Nelis, Johannes Hendricus Van Der Linden. Slechts vier Duitse SS-ers konden door Vijfhuize in de 
gevangenis van Rotterdam verhoord worden: de SS-ers Wölk, Bläse, Schöll en Weidlich. Belangrijke 
observaties van de nederlandse getuigen worden door de twee laatse SS-ers met lagere rangen bevestigd. 
De twee SS-ers met hogere rangen ontkennen. Vijfhuize besluit zijn proces verbaal met: 

“Ik verbalisant merk verder nog op, dat de in de strafgevangenis te Rotterdam zich bevindende 
Duitse beambten der voormalige Sicherheitspolizei wegens plaatsgebrek, lange tijd in 
gemeenschap waren gedetineerd en dat zij daardoor gelegenheid hadden zich te verstaan over bij 
een verhoor te geven antwoorden” 

De SS-ers, Blaese en Scholl op foto’s van de Nederlandse recherché zijn herkend door Anne Hage en de 
eigenaar van Hotel Meyer. Scholl sliep 9 December in het hotel, maar Blaese niet. Blaese getuigt onder ede 
dat hij niet bij het Standrecht aanwezig was en dat hij de nacht van het Standrecht in hotel Meyer geslapen 
heeft. Op basis van duitse zowel als nederlandse getuigen zijn de nederlandse ondervragers in 1947 van 
mening dat dit leugens zijn. Ook zijn er evidente procedurele bezwaren aan te voeren. Het is niet duidelijk 
of de Tien van Renesse een raadsman toegewezen kregen tijdens het Standgericht. Zij moeten een voor een 
vragen beantwoorden door met hun rug naar de ondervrager/rechter toe en met hun handen tegen de muur 
over hun schouder te antwoorden. Tegen die tijd moet het de ondervragers en rechters toch al duidelijk zijn 
geworden, wie er wel en wie er niet bewapend geweest waren van de Tien: alleen politieagent van der 
Beek. Waarom krijgen de gevangenangen niets te eten of te drinken, worden hun wonden niet verbonden 
en mogen ze niet niet in een zittende positie hun rechters en ondervragers aankijken en antwoorden. Waren 
de Duitsers bang voor latere vragen omtrent de conditie van de gevangenen tijdens het proces? Waren de 
rechters/militairen bang hun eigen gezicht te laten zien? Misschien was het een poging contacten tussen de 
Armenische saboteurs uit Goeree-Overflakkee en de vluchtelingen uit Schouwen-Duiveland te voorkomen? 
De SS-ers uit Rotterdam concludeerden na de verhoren van de twee groepen beschuldigden dat de twee 
incidenten en groepen niets met elkaar te maken hadden. Waarom wordt het Standgericht niet op 
Schouwen-Duiveland gehouden, waar nederlandse getuiges en duitse militairen die bij de gevangeneming 
betrokken waren gehoord hadden kunnen worden? Waarom wordt het vonnis niet uitgevoerd op Goeree- 
Overflakkee? De definities van Standgericht (Standrecht) en Kurzer Prozess (Kortgeding) in een duitse 
Wikipedia versie, geraadpleegd in juni 2011 geven het begin van een antwoord op de laatste vraag: 
Twintig September 1944 decreteerde Hitler over de vervolging van politieke misdaden: Het 
Volksgerichtshof en de Sondergerichte- zoals het Standgericht- zijn vanaf deze datum ‘bevoegd ‘alle 
duitse militairen, SS-ers, politieleden en ook duitse en locale burgers, die politieke misdaden bedrijven 
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te vervolgen. Een militair kortgeding/Standgericht (In een vertaling van de eerste auteur) wordt thans 
in de nieuw Duitse Bonds Republiek  beoordeeld als:  

 ‘niet passend in een moderne rechtsstaat. Personen die op heterdaad betrapt worden –vaak 
alleen verdacht van het bedrijven van strafbare daden- kunnen zonder staatsrechtelijke procedure, 
wat eigenlijk betekent zonder process, in een procedure van korte duur veoordeeld en gestraft 
worden. Eindigt een korte duur procedure in het uitvoeren van de doodstraf dan komt dat onder 
staatsrechtelijke maatstaven- ongeacht de schuld van de ter dood gebrachte beschuldigden- te 
vallen onder de noemer moord of juridisch niet toegestane be-eindiging van het leven’ 
 
‘Wanneer staatsinstanties een straf uitdelen, die al kort na arrestatie voltrokken wordt, kan dit een 
politiek reden hebben en in bepaalde gevallen een juridisch bedekte despotische willekeurs daad 
zijn. Dergelijke straffen zijn bedoeld als terreur daden, als zij open en bloot voltrokken worden. 
De bedoeling is intimidatie door angst te verwekken en daardoor het gedrag van mensen te 
veranderen. Het begrip ‘Korte Procedure’ wordt in de recente duitse geschiedenis onlosmakelijk 
verbonden met de vonnissen van (…) Standrechtbanken.  

Het is eerst de bedoeling 13 duitse verdachten in de zaak van de Tien van Renesse in Nederland te 
vervolgen. Het verzoek tot vervolging van Wisse, Evertse en De Glopper aan Koningin Wilhelmina, wordt 
doorverwezen naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Geleidelijk aan wordt duidelijk dat de 
verdachten moeilijk te localiseren zijn in Duitsland. In 1947 worden alleen Baumann, Oberleutnant te 
Zierikzee en Welsch, Ortscommandant van Renesse ondervraagd alsook de 4 SS-ers uit Rotterdam. Een 
ander probleem is dat in Nederland de Bijzondere Rechtbanken totaal overbelast zijn door het grote aantal 
Nederlanders dat gearresteerd is op verdenkingen van pro-Duitse sympathien en gedrag in de Tweede 
Wereldoorlog. Op het Nederlands Instituut voor Oorlogs documentatie word een groot dossier over de Tien 
van Renesse gemaakt, dat via de Officier van Justitie in Amsterdam, de Beaufort, terechtkomt bij een 
officier van Justitie in Hamburg (Duitsland) in 1967. Nadat de dossiers in het Duits vertaald zijn worden 
pogingen ondernomen de Duits verdachten te lokaliseren. Twee verdachten worden gelokaliseerd Badtke in 
Hamburg, Saeger in Hanover. Vier verdachten zijn overleden Von Albenleben, Von Horn, Welsch en 
Weser. Zeven verdachten kunnen niet gelokaliseerd worden. Nederlandse oog getuigen zijn wel 
beschikbaar, maar worden niet uitgenodigd voor het afleggen van verklaringen voor de Duitse autoriteiten. 
In 1973 seponeert de Officier van Justitie in Hamburg, Wegerlich, de zaak omdat ‘niets onrechtsmatig 
gebeurd is, de misdaden verjaard zijn en de verklaringen van de nederlandse getuigen vaak op vermoedens 
berusten’. Vooral de laatste conclusie van de Officier is verontrustend. Hij had de nederlandse getuiges zelf 
moeten horen voordat hij tot zijn voorbarige en teleurstellende conclusie kwam. Toch is de zaak hiermee 
niet afgesloten. De nabestaanden van de Tien van Renesse en de bevolking van Schouwen-Duiveland 
hoeven hun hoop op het vinden van betere be- en veroordeling van wat er in December in 1944 in 
Middelharnis gebeurd is, niet op te geven.  Terug naar der freien Enzyklopäpedie, Wikipedia, waar de 
eerste auteur tot zijn grote verbazing en tevredenheid de volgende passage aantrof, die in het nederlands 
vertaald luidt: 

 
Rehabilitatie  
Bij de juridische nietig verklaring van Nazi-Onrechtvonissen kwamen slachtoffers van 
Standgerichte en de slachtoffers van de Nazi-militaire rechtspraak voor lange tijd niet in 
aanmerking. Pas in 1998 werden door de wet voor het opheffen van Nazi-Onrechtvonnissen in de 
rechtspleging ook de vonnissen van de Standgerichte en bloc opgeheven (nietig verklaard).!!! 

 
Berechting Burgemeester Boot 
De pro-Duitse interim burgemeester Boot en zijn vrouw krijgen twee jaar detentie opgelegd. De ontslagen 
voorgangers van Boot, die allen opnieuw in hun posities in Burgh, Haamstede en Renesse benoemd 
worden, respectievelijk Van Citters, Roëll en Scholder spreken publiekelijk hun waardering uit voor het 
optreden van Boot in de Tweede Wereldoorlog. Boot moet mijnen opruimen en wordt- nogal ironisch- 
gedwongen vergeet-mij-nietjes te planten rond het massagraf van de ‘Tien van Renesse’.  
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Oorlogsmonumenten in Renesse 
Co's vader richt met het hoofd van de lagere school van Renesse, De Nooyer, een stichting op: ‘Monument 
Renesse’. Jaap Vriesendorp wordt voorzitter/penningmeester en J.M. de Nooijer secretaris. De Stichting 
vraagt de Nederlandse Beeldhouwers Kring in Amsterdam een kunstenaar aan te bevelen voor het 
ontwerpen van een monument voor de ‘Tien van Renesse’. De Kring reageert op dit verzoek met het 
organiseren van een ontwerpcompetitie/prijsvraag. Gedurende november en december 1946 worden meer 
dan dertig inzendingen tentoongesteld in het Stedelijk Museum in Amsterdam.J.W. Havermans, de 
secretaris van de kring wint de competitie. Een jaar later schrijft Jaap Vriesendorp in de Zierikzeesche 
Nieuwsbode dat bijna vijftienduizend gulden is binnengekomen voor het financieren van het monument. 
Vrijwel alle bijdragen komen van bewoners van Schouwen-Duiveland. Op 4 mei 1949 houdt Jaap 
Vriesendorp, als voorzitter van de stichting een toespraak. Jhr. mr.A.F.C. de Casembroot, Commissaris van 

de Koningin, onthult het 
monument, dat op een 
ruitvormig grasveld staat naast 
de begraafplaats van Renesse 
in de buurt van het massagraf 
van de ‘Tien van Renesse’. 
Havermans is lid van de 
communistische partij, maar 
met zijn vrouw eregast op Slot 
Moermond voor een aantal last 
minute verbeteringen aan het 
monument.  
 
4 mei 1949 onthulling van het 
Monument van Havermans. 
Jaap Vriesendorp en 
burgemeester Scholder 
(rechts) 

  
Op vrijwel alle oorlogsmonumenten in Frankrijk en België staan menselijke figuren en namen van 
gesneuvelden. De namen van de ‘Tien van Renesse’ staan op de zijkant van de sokkel, en boven op de 
sokkel staat een vrouw in gestileerde Schouwse klederdracht, een van de gevallenen in haar armen. De 
Voorlopige Nederlandse Regering en een oppositie partij, de Anti Revolutionaire Partij (ARP), zijn tegen 
het plaatsen van namen of menselijke figuren op oorlogsmonumenten. Sommigen willen de talrijke bij het 
verzet betrokken communisten niet verheerlijken, anderen vinden dat verzet gewoon een religieuze plicht is 
en niet tot persoonlijke verheerlijking mag leiden. In tenminste één Nederlandse stad moet een 
oorlogsmonument op last van de regering afgebroken worden omdat het niet aan de voorschriften voldoet. 
In Renesse gebeurt dit gelukkig niet. In de uitvoerige katalogus van Oorlogsmonumenten van de 
Vereniging van Ex Politieke Gevangenen gepubliceerd in 1955 komt het monument echter niet voor. Op de 
dreef van Moermond is op de plaats des onheils een tweede monument geplaatst voor de ‘tien van 
Renesse’: een grote zwerfsteen met daarop alleen de datum: 10 december 1944. De drie 
oorlogsmonumenten in Renesse waren voorzien van bijzonder karige informatieborden. Langs de dreef van 
Moermond staat nog steeds op een minuscuul soms met graffiti beklad bordje iets over ‘wandaden van de 
bezetter’, zonder dat het woord Duitsland of de Duitse of Engelse taal gebruikt wordt. Mede door de eerste 
versie van dit artikel staat er sinds 4 Mei 2010 naast de zwerfsteen een groter groen tweede informatie bord, 
waarin 3 talen, Nederlands, Engels en Duits het verhaal van de Tien van Renesse samengevat word. Dit 
monument werd onthult door Daan Lazonder, de zoon van C. Lazonder. Bij het monument van Havermans 
staat pas sinds 2000 een horizontaal bord alleen in het Nederlands, dat niet goed leesbaar is voor de hordes 
Duitse badgasten die daar iedere zomer langs lopen.  Bij het massagraf van de Tien van Renesse op de 
begraafplaats staat, in de opinie van de eerste auteur terecht, totaal geen informatie. In 2010 heeft Daan 
Lazonder de as van zijn moeder over het graf van zijn vader uitgestrooid. 
 
Conclusies 
De analyse van de gecombineerde orale en traditionele geschiedenis leidt tot betere inzichten in de 
gebeurtenissen in de herfst van 1944 op Schouwen-Duiveland. 
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• De Duitsers moeten niet alleen met ongrijpbare ondergrondse en onvoorspelbare geallieerden 
rekening houden, maar ook met opstandige, gewapende, Armeniërs, irreële bevelen voor 
offensieve acties van Hitler's generaals in Duitsland en barbaars standrecht bestaande uit 
ogenblikkelijke executies van alle Nederlandse burgers, die de Duitsers een strobreed in de weg 
leggen. Dit standrecht is op uitdrukkelijk verzoek van Christiaansen in september 1944 door 
Hitler’s staf voor heel Europa ingesteld.  

• De geallieerden hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden geboden door de Armeniërs 
en de ondergrondse om Schouwen-Duiveland voor de winter van ’44 -‘45 te bevrijden. De afloop 
van een gecombineerde Armeense/ondergrondse opstand met of zonder assistentie van de 
geallieerden was niet te voorspellen en vond niet plaats. De geallieerden zijn onbegrijpelijk lang 
doorgegaan met het beschieten en bombarderen van gebouwen en gebieden op Schouwen-
Duiveland zonder enige strategische betekenis. Dit heeft onnodige levens van burgers op het 
eiland gekost en veel schade aangericht. Het mislukken van de ophaalactie van de geallieerden op 
7 december 1944 is te wijten aan de bijzonder klunzige voorbereidingen voor en de uitvoering van 
deze actie door de geallieerden. In januari en februari 1945 slaagden engelse commando’s er wel 
in mensen van Schouwen-Duiveland naar bevrijd gebied te brengen. Een geallieerde bevrijdings 
actie van Schouwen-Duiveland had waarschijnlijk tot dezelfde tafrelen, ellende en hoge aantallen 
slachtoffers onder de burgerij geleid als beschreven in de notities van Lies Röling en Co 
Vriesendorp tijdens de bevrijding van Walcheren en Zuid-Beveland.  

• De ondergrondse op Schouwen-Duiveland heeft veel meer werk verricht dan wat in het beste boek 
over dit onderwerp, het boek van Fey, te lezen staat. De ‘honger’ winter van ’44-45 heeft veel 
minder ernstige gevolgen gehad op Schouwen-Duiveland dan in de randstad door dat de bevolking 
van Schouwen-Duiveland, ondanks de inundatie beter samenwerkte en beter voor zichzelf kon 
zorgen dan de burgers in de grote steden. 

• De kunst van brieven schrijven wordt steeds minder beoefend. Brieven zijn tastbaar en worden 
vaak bewaard. De meeste mensen zijn betere brievenschrijvers dan sprekers of e-mailers. Mobiele 
telefoons en e-mails kunnen een brief, een van de beste orale geschiedenis bronnen, niet 
vervangen. De keerzijde van de medaille is dat communicatie onder crisis omstandigheden zoals 
een oorlog, met e-mails en mobiele telefoons veel gemakkelijker is geworden en moeilijker te 
controleren door een totalitair opererende bezettende macht. Denk bijvoorbeeld aan de moeizame 
communicaties tussen bezet Nederland en de Regering in ballingschap in Londen en het 
Englandspiel in de Tweede Wereldoorlog. Ook documentatie van historische gebeurtenissen door 
persoonlijke mobiele telefoons plus video plus fototoestel van omstanders is waardevol voor de 
berechting van oorlogsmisdadigers. Toch blijft het een culturele verarming dat er minder brieven 
geschreven worden en dat niet alleen voor de postbode die de gemiddelde Nederlandse brievenbus 
niet meer met liefdesbrieven vult maar voornamelijk met reclamefolders en rekeningen. 
 

Tenslotte twee aanbevelingen: 
• De continue stroom van nieuwe publicaties over de Tweede Wereldoorlog geeft aan dat de 

interesse voor en het analyseren van de Tweede en hopelijk laatste Wereldoorlog bestendig is. De 
verwachting van de auteurs is dat het merendeel van de resterende nieuwe inzichten verkregen zal 
worden uit orale geschiedenisbronnen. De toegankelijkheid van deze bronnen, bijvoorbeeld de 
ruim duizend egodocumenten in het NIOD, zou sterk verbeterd kunnen worden. 

• De tijd is gekomen voor een verzoekschrift van de nabestaanden van de Tien van Renesse aan de 
Nederlandse Minister van Justitie. De vraag hoort te zijn of de Duitse Minister van Justitie voor de 
nabestaanden van de Tien van Renesse kan confirmeren dat het Standrecht bedreven door Duitse 
militairen in de nacht van 8 op 9 December 1944 onrechtmatig was en het vonnis vernietigt is. 
Standgerechten in de zin van Bijzondere (Uitzonderings) Rechtspraak zijn thans in de Duitse 
Bondsrepubliek in Artikel 101 sectie 1.1. van de Grondwet verboden. Een copie van deze brief 
zou niet misstaaan als toevoeging aan het nieuwe informatiebord langs de dreef van Slot 
Moermond.  

 
Syracuse, NY, USA    augustus 2011 
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Ein Service des Bundesministerium der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH-www.juris.de. Voor 
het eerst opgesteld 27-05-1949,  voor het laatst veranderd in 21-07-2010 
IX. Die Rechtsprechung 
Art. 101  
(1) Ausnahme Gerichte sind unzulässig, Niemand darf seiner Richter entzogen werden. 
(2) Gerichte für besondere Sachgebiete können nur durch Gesetz errichtete werden 
Art. 102 
Die Todesstrafe ist abgeschaft. 
Geraadpleegd juli 2011 
 
Axel Tschentscher, Jurisprudentia, Bern Würzburg, 2011 
The Basic Law (Grundgesetz). The constitution of the Federal Republic of Germany (March 23, 1949) 
SSRN Working Paper Edition, March 2011, plus amendments, translated in English, geraadpleegd op 
internet juli 2011 
 
 
 
Noten 

1. Anton Pieck, is de tekenleraar van Co's broer Rob. De tekening is onderdeel van de kunstcollectie 
van Huib en Francine Vriesendorp en geeft de noordoostkant van Moermond weer, zoals die er 
uitzag in 1929. De zithoek in de hoek van de gracht is ontworpen door architect Joh. Hoogenboom 
in 1910, maar na de ramp van 1953 vervangen door onpractisch torentjes afgekeken van een 17de 
eeuwse gravure van het Slot.  

2. De operatie ‘Infatuate’ is de codenaam van de geallieerde operatie die leidde tot de verovering van 
Walcheren. Aansluitend aan die geslaagde operatie werden ook Noord- en Zuid-Beveland bevrijd. 

3. Het gemeentearchief van Schouwen-Duiveland in Zierikzee heeft zich ontwikkeld tot een 
gebruiksvriendelijke locatie waar orale en traditionele geschiedkundige bronnen naast elkaar, 
comfortabel en in goed gezelschap en onder uitstekende begeleiding geraadpleegd kunnen worden.  

4. OD: Ordedienst is een ondergrondse organisatie die zich voorbereidt op het handhaven van de 
orde als Duitsland capituleert. 

5. Dekker was fabrikant van orgels, schoolmeubelen en turntoestellen in Goes. Hij wordt na de 
bevrijding in Harmelen in hechtenis genomen.   

6. De vliegtuigen zijn onderweg naar Arnhem voor Operatie Market Garden van Generaal 
Montgomery. ‘One bridge too far’. 

7. De Casembroot is op 25 jarige leeftijd burgemeester van Westkapelle geworden. In 1944 is hij 
37jaar oud. In 1947 wordt hij benoemd tot Commissaris der Koningin in Zeeland. 

8. Anoderadio: een ouderwetse batterij radio die werkt met het principe van anode modulatie. 
9. De auteurs vemoeden dat Evertse in dit interview soms Boot noemt terwijl hij waarschijnlijk Van 

den Hoek bedoelt. 
10. Tandarts te Zierikzee, ex-gijzelaar, later verblijvend in Goes. 
11. Aneta: Organisatie voor verspreiding van binnen- en buitenlands nieuws in het Nederlands per 

krant en radio. 


