In memoriam
19-11 2019

De personen uit de kerkelijke gemeenten van Aagtekerke die ten gevolge van
oorlogsomstandigheden zijn omgekomen tijdens de oorlog, inundatie en bevrijding van
Walcheren. Sommigen daarvan woonden in Domburg en Westkapelle.

1 en 2. Aarnout Verhage, van boerderij de Grote Prelaat en zijn verloofde Elizabeth de Kam.
Ze werden op 1 november 1944 tijdens de beschieting van Domburg door rondvliegende
granaatscherven dodelijk getroffen. Aarnout was 25 en Elizabeth 20 jaar oud.
3. Huib Bimmel, de zoon van ouderling Hubrecht Bimmel.
Hij werd op 1 november 1944 door granaatvuur getroffen in zijn bakkerij in de Noordstraat
in Domburg. Hij was 47 jaar oud.
4 en 5. Piet de Visser en Wannes Bakker, jonge mannen van rond de twintig jaar oud.
Ze verdronken in stormachtig weer toen ze tijdens de inundatie in december 1944 met een
roeiboot naar Grijpskerke voeren .Piet was een zoon van de fam. P.de Visser- Moens,
Wannes was een zoon van de fam. L. Bakker- Jobse.
6. Simon van der Meule, zoon van de fam. S. v.d. Meule – de Visser.
Hij kwam op 3 januari 1945 om het leven op de ouderlijke boerderij Duinwijk. Bij de
gevangenneming van Duitse soldaten die bij de boerderij vanuit zee geland waren, werd hij
bij vergissing doodgeschoten. Hij was 22 jaar oud.

Door het grote aantal mensen in een klein gebied en de gebrekkige hygiëne in het door de
oorlogshandelingen geteisterde Domburg ontstond de gevreesde keelziekte difterie.
Daaraan overleden de volgende personen:
7. Elizabeth Maljaars, dochtertje van de familie. A. Maljaars – Dekker. Hun dochtertje Elizabeth is
hen op 10 december 1944 ontvallen ten gevolge van difterie. Ze woonden op de boerderij die nu de
Zuivelhoeve heet. Vanwege de inundatie waren ze op Domburg geëvacueerd. Op 19 december 1944
zou Betje 6 jaar zijn geworden.
8. Jans de Lange, het dochtertje van de fam. J. de Lange- de Visser. Jansje is op 5 jarige leeftijd van
hen weggenomen op 10 februari 1945. Ze waren toen in Domburg geëvacueerd. De fam. De Lange
woonde op de boerderij in de Brouwerijweg waar nu de Fam. P.F. Dekker – Janse woont. Ze
verhuisden na de oorlog i.v.m.de ruilverkaveling naar Ritthem.
9. Mevr. Catharina Johanna Bosselaar - de Visser, de echtgenote van Adriaan Bosselaar van de
boerderij uit het Bergwegje, overleed tijdens de evacuatie in Domburg op 18 februari 1945 op 47
jarige leeftijd. Toen ze op 3 mei begraven werd was bij thuiskomst van de familie haar zusje Kaatje
ook gestorven. Ze was 12 jaar.
10 en 11. Kaatje en Leuntje de Visser, de dochtertjes van de fam. Jacob de Visser Gzn. – Dekker van
boerderij Kwistegelt. Tijdens de evacuatie in Domburg overleed Leuntje op 26 april 1945 op 10 jarige
leeftijd. Toen ze op 3 mei begraven werd, was bij thuiskomst van de familie haar zusje Kaatje ook
gestorven. Ze was 12 jaar.
12. Zoetje Verhage, dochter van veldwachter Verhage. Ze verzorgde het gezin van een tante die
leed aan difterie waardoor ze zelf besmet werd en hieraan is overleden op 12 juli 1945. Zoetje was
19 jaar.
13. Lou Wisse, het zoontje van de fam. P. Wisse -Meyers van ‘t hof Rapenburg. Hij is overleden op
24 oktober 1945 op de leeftijd van 6 jaar.
14 en 15. Kees en Krijn de Visser. Ze overleden op 4 januari 1946 in één nacht op boerderij
Molenzicht na terugkeer op de boerderij na de evacuatie. Keesje, het zoontje van de Fam. P.de Visser
-Louws was 2 jaar en 7 maanden en Krijntje, het zoontje van de fam. Z. de Visser -de Visser was 1 jaar
en 3 maanden.
16. Mevr. Catharina Wisse-Riemens, de echtgenote van Jacobus Wisse . Ze overleed aan difterie op
9 februari 1946 in de leeftijd van 49 jaar.
17. Piet Dekker, het enige zoontje van de fam. L. Dekker -van Eyzeren overleed in het
noodziekenhuis in Middelburg op 12 maart 1946 op 8 jarige leeftijd.
18 en 19. Mevr. Maria Roelse – Labruyère echtgenote van Jan Roelse uit Domburg. Ze overleed
enige tijd na haar zoontje Wim aan deze ziekte op 29 maart 1946 in het noodziekenhuis te
Middelburg. Marie was 32 jaar.
20. Ko van Keulen de oudste zoon van de fam. J. v. Keulen –Provoost. Hij overleed op 16 juni 1946.
Op 7 juli zou hij 14 jaar geworden zijn. De familie woonde toen al weer in hun woning bij de Baaiweg.

