
HET GEBEUREN OP SCHOUWEN

dag van 'Market-Garden' (17 september) een noodlanding op Schouwen
had moeten maken, dertien illegale werkers en onderduikers (onder wie
een echtpaar) en een Armeniër; die laatste was aan de groep toegevoegd
teneinde persoonlijk het bij de Canadezen bestaande wantrouwen weg
te nemen en hij had, ten bewijze van zijn betrouwbaarheid, een aantal
Duitse stafkaarten bij zich. De afspraak was dat de groep bij Zierikzee van
de wal af op gezette tijden een wit licht zou ontsteken; bij onraad zou
het licht rood zijn.

Op de avond van 6 'december kwamen de Canadezen niet opdagen;
het weer was te slecht. De afhaalpoging werd krachtens een nieuwe
afspraak op de volgende avond herhaald. Weer liep het mis. De groep gaf
aan de onderkant van de dijk bij Zierikzee de afgesproken witte lichtsig-
nalen en deze werden van het water af vijf maal beantwoord. Korte tij d
later passeerde een Duitse auto de afhaalplek; dat de Canadese boot toen
niet naderde, was gevolg van het feit dat het rode achterlicht van die auto
door de afhalers beschouwd werd als een alarmsignaal. De groep van
zeventien verliet de plek aan de dijk en ging in een nabijgelegen huis
overleg plegen. Tijdens dat overleg kwam de afhaalboot op de afgespro-
ken plaats en een patrouille ging aan land. Bij het weer aan boord gaan
werd deze patrouille ontdekt door een Duitse schildwacht die een vuur-
pijl afschoot. Zulks leidde er toe dat andere Duitse militairen de afhaal-
plek naderden. Daarbij ontmoetten zij het echtpaar dat vooruit was gegaan
en dat niet werd gearresteerd doordat de man beweerde, na spertijd nog
buitenshuis te zijn omdat hij (hij liet dat aan de Duitsers zien) een lekke
band had. Korte tijd later stieten de Duitsers op de overige leden van de
groep. Een vuurgevecht ontstond. Vier personen wisten te ontsnappen,
onder wie de drie Geallieerde militairen, maar de elf overigen vielen in
Duitse handen waarbij een der onderduikers: de gemeentesecretaris van
Renesse (hij was ondergedoken omdat hij medewerking aan de aanrnel-
dingsactie had geweigerd) zwaar werd gewond; hij had een schotwond
in het achterhoofd en een in de toppen van elk van zijn longen. Hem
lieten de Duitsers onder bewaking in het ziekenhuis te Zierikzee achter,
de overige tien arrestanten werden elders opgesloten en in de loop van
de 8ste samen met een vrouw uit Zierikzee die in de nacht was gearres-
teerd (haar zagen de Duitsers voor de vrouwaan die zij met haar man
waren tegengekomen) per boot naar Middelharnis op Goeree-Overflak-
kee overgebracht. Aan boord komend werden zij geschopt en geslagen.
Tijdens de oversteek naar Goeree-Overflakkee sprong de Armeniër over-
boord (hij verdronk). De gearresteerde vrouw werd vrijgesproken, de
negen mannen werden mèt de in Zierikzee achtergelaten gemeentese-


