
KAMPEN'S DOODENLIJST
zooaIs die is voorgelezen in de Bovenhrk op 9 .Ieh 1945.

"Hun namen zal ons Dolk bewaren" ...

Een opsomming gevend van allen uit Kampen, die zijn
gevallen, noemen wij allereerst de dappere strijders, die als
soldaat vielen in ons land in 1940 of in Indie of op de zeeen :

Jan Edink, 12 Mei 1940, gesneuveld bi] Culemborg.
Arend de [onq, 21 Jan. 1940 door een noodlottig ongeval

om het leven gekomen bij de luchtwachtpost te Kampen.
Roelor Keppel. 12 Mei 1940, gesneuveld te Delft.
Steven Kleppe. 29 Oct. 1942, gesneuveld bij de Kon. Marine

in Indie.
Jan Albertus Pit, 27 Maart 1941, overleden na langclurig

lijden als gevolg van den oorlog in 1940.
Kotnelis Sleurink, 13 Mei 1940, gesneuveld bi] Ochten.
Hilbert ter Steeg, 13 Sept. 1941, gesneuveld als matroos ter

koopvaardij.
Jan de Wal, 26 Febr. 1944, gesneuveld als vlregenier bij de

Kon. Marine in het verre Oosten.
Jan Willem Wolters, 15 Dec. 1941, gesneuveld bij de Kon.

Marine op de 0 16 in het Verre Oosten.
Jacob van Zuijien, 10 Mei 1940, gevallen als vliegenier bij

Wassenaar.

Nog grooter is het aantal slachtoffers, die den heldendood
vonden onder beulshanden tijdens de bezetting of in harden
strijd vielen bij binnenlandsche gevechten of in concentratie
kampen hier te lande of in Duitschland:

Egbert Altene, 28 Sept. 1944, gefusilleerd toen hij weigerde
voor de O.T. te graven.

[ohennes van den Belt, 5 April 1945, in concentratiekamp
. in Duitschland na uitputting neergeschoten.

Pieter Cornelis Blokker, 28 Sept. 1944. gefusilleerd toen hij
weigerde voor de O.T. te graven.
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Albert Antoon de Boer, 18 Maart 1943. door ziekte en uit
putting in concentratiekamp overleden na poging om naar
EngeIand door te dringen.

Laurens Hendrik Bordeioijk, 26 Jan. 1945. overleden door
ziekte en uitputting te Amersfoort. Opgepakt wegens
weigering voor DuitschIand te werken.

Hendrik Bos, 1 Febr, 1945. opgepakt aIs illeqaal werker,
overleden in concentratiekamp door uitputting.

Lubbertus Brouwer, 8 Sept. 1944 te Nootdorp door de
Duitschers gefusilleerd.

Hendrik Brunt, 15 Maart 1945. door mishandeling en uit
putting 'overleden in concentratiekamp. Opqepakt wegens
illegaal werk.

Roelof Jan Dam, 10 April 1945. opgepakt als vooraanstaand
iIIegaal werker. Na verhoor en mishandeling gefusilleerd.

Hilbert van Dijk, 15 of 16 Juli 1944.gevaIIen als illeqaal strij
der bij overvaI op het Huis van Bewaring te Amsterdam.

Willem van Dijk, 28 Maart 1945. na mishandelingen door
uitputting overleden in concentratiekamp in Duitschland.

Gerrit Albert van Heerde, Maart 1945. in concentratiekamp
in Duitschland overleden. Hi] was wegens verzet opgepakt
in Mei 1943. '

Berend van Heiden, J 2 Oct. 1942.gefusiIIeerdin concentratie
kamp in Duitschland.

Izak van der Horst, 4 Sept. 1944.opgepakt als vooraanstaand
illeqaal werker, gefusiIIeerd te Vught.

Jacob van der Kemp, 11 April 1944.zelf slachtoffer geworden
van het bombardement op het gebouw Kleykamp te Den
Haag. nadat hi] de vereischte gegevens naar Engeland
had doorgegeven.

Jacobus Pieter Keller, 7 April 1945. qefusilleerd te Makkum
als illegaal werker.

Willem Floris Koek, 19 Mei 1944. door verwaarloozing en
uitputting in Duitschland overleden.

Johannes Korteschiel, 22 Maart 1945. door ziekte uitqeput,
ten slotte getroffen bij bombardement in werkkamp in
Duitschland.

Hendrik Kroeze. opqepakt wegens sabotage enillegaal werk.
Op 25 Juni 1943 is hij door ziekte en uitputting in
Kampen overleden.
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Johannes Albertus Muller, 31 Maart 1945, te Zwolle qe
fusilleerd wegens ondergrondsch werk.

Asse Nijboet, in April 1945 gefusilleerd te Zwolle wegens
illegaal werk.

Gerrit van den Oever, 28 Nov. 1944, door uitputting en
honger overleden in concentratiekamp in Duitschland,
nadat hi] als vooraanstaand illegaal werker opgepakt was.

Hendrik Jan Pap, 8 Nov. 1944, overleden door ziekte en
verwaarloozinq in Duitschland.

Merinus Post, ongev. 15 Nov. 1944, na zware mishande
lingen gefusilleerd. Opgepakt als vooraanstaand illegaal
strijder.

Willem Ramaker, 31 Juli 1943, door hartverlamming over
leden tijdens zijn vlucht bij huiszoekinq.

Barend Schrijver, 25 Sept. 1944, gevallen bi] het bieden van
verzet tegen Duitschers, die trachtten het gebouw van
den distributiedienst N.O.P. binnen te dringen, om daar
door anderen de kans te geven te ontvluchten. -

Antonie Slurink, 8 Maart 1946, gefusilleerd als vooraanstaand
illegaal werker.

Jo Leo Snoep, 12 Oct. 1944, gevallen bi] ontvluchtingspoging
nadat hij als vooraanstaand illegaal werker was opgepakt.

Theodotus Speens, 22 Maart 1945, in - Duitschland in con
centratiekamp overleden.

Teunis van 't Veen, 23 Dec. 1943, door vergiftiging door
schadelijke gassen in Duitschland in een werkkamp
overleden.

Johannes Asueras Vredeveld, 28 Sept. 1944, gefusilleerdtoen
hi] weigerde voor de O.T. te werken.

Berend Jan IJzerman, 31 Maart 1945, gefusilleerd te Zwolle
wegens spionnagewerk.

Maar ook weerlooze burgers zijn meermalen het slachtoffer
geworden van het oorlogsgeweld:

Hendrik Boer, 9 Mei 1945, het schip waarop hij uit een
werkkamp in Duitschland repatrieerde is op een mijn
geloopen in de Eerns.

Evert Floras Bouwman, 8 Dec. 1944, door geallieerde boord
wapens beschoten in Duitschland.

187



Frederik van Dotsten, 15 April 1945. door granaatscherf
getroffen tijdens de beschieting van Ijsselmuiden door
de Duitschers.

Marinas Feijt, 5 Jan. 1945. overleden na een langdurig lijden
als gevolg van een beschieting van zijn auto door ge~
allieerde vliegers.

Gertie Greoelink, 9 Febr. 1945. gevallen bij de beschieting
van de wegen door geallieerde vlieqers.

Hendrik Mettinus de Groot. 8 Dec. 1944. door geallieerde
boordwapens beschoten in Duitschland.

Jacob Hofman. 31 [uli 1940. aan boord van een boot op het
Ijsselmeer door geallieerde boordwapens getroffen.

Hendtik Jan [ilink, 20 Oct. 1944. getroffen bij de beschieting
der wegen door geallieerde vlieqers.

Bruin Kleppe, 31 Aug. 1944. onder puin bedolven bij born
inslag in zijn huis.

Aaltje Scholten. geb. Sleurink. 24 Oct. 1944. getroffen bij de
beschieting der wegen 400r geallieerde vliegers.

Duco Stediq, 20 [uni 1944. getroffen bij de beschieting van
treinen door geallieerde vliegers.

Heintje Wendt. geb. Beekman. 6 Nov. 1944. haar huis door
.een benzinetank getroffen; zij is aan de bekomen brand
wonden overleden.

In de bevrijdingsdagen moesten helaas wederom offersworden
gebracht; wederom stierven dappere en fanatieke strijders den
soldatendood. Ook onze gemeente heeft zulk een geval te
betreuren, n.l.:
Gettit van Dijk. die bij een poging om de Ijssel over te

steken toen Kampen zich nog in Duitsche handen be
yond - maar Ijsselmuiden reeds bevrijd was - door
de Canadeezen, die hem voor een Duitscher aanzaqen.
bij vergissing is neergeschoten.
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