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troffen,welke op slag dood was. Bij het nachtelijk geschut dat ve
hadden meegemaakt kwam de andere morgen aan het licht dat nog meer
mennen waaren getroffen te weten de vrouw van

M. Pieper,aan de Oostweg

met een daar inwonende evacué. De vrouv van Pieper was direkt dood
en die man die daar was een zekere Kuiper een paar dagen later. Ook
de oude Heer Dansen aan de Hoek vas in een schuilkelder dusdanig
getroffen dat ook hij het leven er bij liet. Ook stierf ten gevolge
van een zware hartaanval in die nacht Meester van Hekken,welke een
hartlijder was. Hij heeft deze bange stonden niet kunnen doorstaan.
Ook vermelden wehier nog het droeve/ feit dat Marien Meeuwsen Chrz.
met een span paarden aan de Noorddijk op een daar liggende landmijn
reed,daar hij 's nachts bij Jan Blok in Kieuvlande was gebleven.
Hij had de vorige dag naar Kruiningen gemoeten voor de Duitse weer
macht evenals P
iet Blok,maar konden 's avonds vanwege het onder vuur
liggen van onze gemeente niet meer thuis komen. Met het droeve gevolg,
dat hij nog één dag heeft geleefd.
Toen is ’s middags om half twee nadat Krabbendijke bevrijd was ook
Gawege onder vuur genomenen wel zeer zwaar. De Canadezen kwamen over
de omliggende dijken en zo op Gawege aan. Daar is het wel zeer
droevig afgelopen. Op een schuilkelder bij Adr.van Zweden valt een
voltreffer, waar in 5 mensen zaten, te weten hij en z’n vrouw en Kees een
zoon van hem, met z’n verloofde Maatje Poortvliet en haar zuster,
die uit angst van hier naar Gawege waren gelopen.Hierbij werden
dodelijk getroffen: hijzelf,z’n zoon Kees en Maatje en Jo Poortvliet.
Ook de oude Jan Neels en nog een evacué een zekere Gunter werden
hierbij gedood,terwijl de Piet Franje door de luchtdruk ia gedood.
We zijn daar de andere dag wezen kijken,maar zo iets is onverget
lijk. Daar lagen in een schuur zeven mensen op een rij,die door het
schrikkelijke oorlogsgeweld waren getroffen.
Ook is toe de Oostdïjk gebombardeerd,maar hier is het gelukkig veel
beter afgelopen daar slechts een man, namelijk de Heer M. Sinke,aan zijn
been werd gewond,waardoor dit is gebroken.
's Avonds zijn toen om circa 5 uur de eerste Canadezen op ons dorp ge
komen,met zeer veel oorlogsmateriaal,gevechts- en pantserwagens.
Ook is ’s middags de hoeve Emanuel door brand vernield van de Heer
A.Dees.De bewoners zelf zaten in de kelder,terwijl 2 paarden in de
vlammen zijn omgekomen.
Vrijdag 27 oktober:
De nacht hebben we doorgebracht in het kolenhok van Zweedijk,daar
geruchten gingen dat de Duitsers weer optrokken tegen de Canadezen
en bij mogelijk terugslaan wouden we het weer moeten ontgelden.
Het vuur ging nu over ons dorp naar Kruiningen en Yerseke, welke
in verre na niet getroffen zijn als ons dorp. Wij zijn daar opge
pakt op elkaar gezeten gebleven tot onder de morgen om 4 uur en toen
naar huis gegaan. We zijn toen niet meer in de schuilgelegenheid ge
weest daar zulks gelukkig niet meer nodig was.
Wij konden de Heere ootmoedig danken dat hij ons boven andere mensen
niet minder dan wij gespaard hadd
Zaterdag 28 oktober:
Thans hebben we de nacht rustig kunnen slapen. Alleen om half 2 nog
erg hevig schieten vanuit Hansweert,daar er een commandant zat,die
zich niet wilde overgeven, ’t Zou echter niet lang duren.
Overdag erg veel Canadezen en oorlogstuig in grote mate. Wij hadden
zulk geschut nog nooit eerder gezien, alsmede zulke pantserwagens.
Oom Johannes van Velzen is met z’n gezin bij ons in komen wonen,daar
hun huis zo erg kapot was,dat het niet te bewonen was. W
e zijn dan ook

