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Digitaal monument voor de oorlogsslachtoffers van Voorst  
Opdat zij niet vergeten worden  
 
Kom vanavond met verhalen  
hoe de oorlog is verdwenen,  
en herhaal ze honderd malen:  
alle malen zal ik wenen.  
Leo Vroman  
Uit: Slaapwandelen (Querido 1957)  
 
Op 5 mei 1945 kwam in Nederland een einde aan een bezettingstijd van vijf jaar. 
Nederland was bevrijd. De oorlog in Nederland had lang geduurd en was voor de meeste 
mensen een moeilijke tijd geweest. De bevrijding was puur geluk. Er waren echter ook 
mensen, die niet echt konden genieten: ze hadden familie of vrienden verloren, 
geliefden keerden niet terug.  
Ook in de gemeente Voorst was erg geleden en er waren veel mensen omgekomen in de 
oorlog. Het herdenkingsmonument in de gedenkhof van ‘t Holthuis eert al deze 
slachtoffers met de tekst: “Voor hen die vielen”.  
 
Voor hen die vielen: de gesneuvelde Nederlandse militairen, de omgekomen 
verzetsstrijders, de niet uit de concentratiekampen teruggekeerde joodse inwoners, de 
omgekomen geallieerde militairen, de slachtoffers van bombardementen en 
beschietingen.  
De namen van al deze mensen staan hier genoemd, opdat zij niet vergeten worden.  
 
Oorlogsslachtoffers  
 
a. Geëxecuteerde inwoners van de gemeente Voorst  
b. Joodse slachtoffers, wonende in de gemeente Voorst  
c. Elders omgekomen niet-joodse inwoners van de gemeente Voorst  
d. In de gemeente Voorst wonende elders gesneuvelde militairen  
e. In de gemeente Voorst gesneuvelde Nederlandse militairen  
f. In de gemeente Voorst gesneuvelde geallieerde militairen  
g. Slachtoffers van bombardementen en beschietingen in de gemeente Voorst  

 
a. Geëxecuteerde inwoners van de gemeente Voorst  
 
Bakker, Klaas Jurriën, monteur  
woonde in Terwolde, geb. Voorst 19-5-1919, ov. Soesterberg 19-11-1942  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, 2e kl. 7-37  
Bakker was actief in de sabotagegroep Deventer-Terwolde-Twello-Voorst. Hij werd  
gearresteerd en op 19 november 1942 samen met 32 andere verzetsstrijders 
doodgeschoten op de schietbaan nabij vliegveld Soesterberg.  
Zijn naam wordt genoemd op het monument voor gefusilleerde verzetsmensen in 
Soesterberg.  
 
Boers, Matthias Adriaan, student  
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woonde in Wilp, geb. Nijmegen 1-6-1922, ov. Wierden 29-3-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, 2e kl. 12-37  
Ad Boers was actief in het verzet, medeoprichter van het illegale blad De Ploeg en 
betrokken bij de inlichtingendienst van de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij werd samen 
met H.W. Iordens gearresteerd. Op 29 maart 1945 werden ze van Apeldoorn naar 
Wierden overgebracht en samen met achttien andere mannen als represaillemaatregel 
doodgeschoten.  
De naam van Ad Boers wordt genoemd op het herdenkingsmonument aan de 
Almelosestraat in Wierden en op de herdenkingsplaquettes in het Stedelijk Gymnasium 
in Nijmegen en het Academiegebouw in Groningen.  
 
Boks Scholten, Franciscus Leonardus, fruitteler  
woonde in Terwolde, geb. Den Haag 21-7-1917, ov. 2-3-1945 Varsseveld  
begraven Nationaal Ereveld Loenen, C-247  
Boks Scholten was als politieke gevangene opgesloten in gevangenis De Kruisberg in 
Doetinchem. Op 2-3-1945 werd hij met 45 andere politieke gevangenen gefusilleerd als 
vergelding voor het liquideren van vier Duitse soldaten door een sabotagegroep uit de 
omgeving Dinxperlo/Aalten.  
Zijn naam wordt genoemd op het monument Rademakersbroek in Varsseveld en op het 
monument aan de prinses Irenestraat in Varsseveld.  
 
Eekhuis, Hendrik Willem, slager  
woonde in Terwolde, geb. Voorst 11-11-1909, ov. Soesterberg 19-11-1942  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, 2e kl. 7-75B  
Hendrik Willem Eekhuis was samen met zijn broer Jan actief in de sabotagegroep 
Deventer-Terwolde-Twello-Voorst. Hij werd gearresteerd en op 19 november 1942 
samen met 32 andere verzetsstrijders doodgeschoten op de schietbaan nabij vliegveld 
Soesterberg.  
Zijn naam wordt genoemd op het monument voor gefusilleerde verzetsmensen in 
Soesterberg.  
 
Eekhuis, Jan, metselaar  
woonde in Terwolde, geb. Voorst 2-11-1905, ov. Soesterberg 19-11-1942  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, 2e kl. 7-76A  
Jan Eekhuis was samen met zijn broer Hendrik Willem actief in de sabotagegroep 
Deventer-Terwolde-Twello-Voorst. Hij werd gearresteerd en op 19 november 1942 
samen met 32 andere verzetsstrijders doodgeschoten op de schietbaan nabij vliegveld 
Soesterberg.  
Zijn naam wordt genoemd op het monument voor gefusilleerde verzetsmensen in 
Soesterberg.  
 
Einde, Gerrit Jan van ‘t, stucadoor  
woonde in Terwolde, geb. Voorst 9-5-1899, ov. Soesterberg 19-11-1942  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, 2e kl. 7-77B  
Van ‘t Einde was actief in de sabotagegroep Deventer-Terwolde-Twello-Voorst. Hij werd 
gearresteerd en op 19 november 1942 samen met 32 andere verzetsstrijders 
doodgeschoten op de schietbaan nabij vliegveld Soesterberg.  



3 
 

Zijn naam wordt genoemd op het monument voor gefusilleerde verzetsmensen in 
Soesterberg.  
 
Iordens, Hendrik Willem, garagehouder  
woonde in Wilp, geb. Zwolle 1-5-1894, ov. Wierden 29-3-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, 2e kl. 12-37  
Iordens was actief in het verzet en commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij 
werd samen met Ad Boers gearresteerd. Op 29 maart 1945 werden ze van Apeldoorn 
naar Wierden overgebracht en samen met achttien andere mannen als 
represaillemaatregel doodgeschoten.  
Iordens naam wordt genoemd op het herdenkingsmonument aan de Almelosestraat in 
Wierden. In de gemeente Voorst is een straat naar hem genoemd.  
 
Kleiboer, Lambertus Jan, leraar  
woonde op de Worp, geb. Terwolde 26-8-1898, ov. Apeldoorn 2-12-1944  
begraven Nationaal Ereveld Loenen, A-801  
Meester Kleiboer was leraar op de Wilpsedijkschool en naast zijn werk zeer actief in het 
verzet. Hij werd op 17 november 1944 gearresteerd en naar de Koning Willem III kazerne 
in Apeldoorn overgebracht. Zijn huis op de Worp werd in brand gestoken. Op 2 
december werd hij samen met twaalf andere gevangenen uit zijn cel gehaald en naar de 
Sportlaan in Apeldoorn gebracht. Daar aangekomen werden de dertien mannen meteen 
doodgeschoten als represaille voor een vroegtijdig ontdekte bevrijdingsactie van enige 
kopstukken uit het verzet.  
Zijn naam wordt genoemd op het Keienmonument aan de Sportlaan in Apeldoorn.  
 
Lammes, Dirk, instrumentmaker  
woonde in Terwolde, geb. Edam 7-4-1910, ov. Woeste Hoeve 8-3-1945  
begraven Nationaal Ereveld Loenen, A-1073  
Dirk Lammes was actief in het verzet. Op 12 december 1944 werd hij in Terwolde 
gearresteerd door de SD. Hij werd opgesloten en verhoord, eerst in het SD-gebouw in 
Deventer, later op de Oxerhof in Colmschate. Op 8 maart 1945 werd hij met 116 andere 
mannen bij de Woeste Hoeve gefusilleerd als represaille voor de aanslag op Hanns 
Rauter, de hoogste vertegenwoordiger van de SS in Nederland.  
Zijn naam wordt genoemd op het monument Woeste Hoeve, Apeldoorn.  
 
Lenssen, Wilhelmus Johannes, elektriciën  
woonde in Voorst, geb. Voorst 29-8-1922, ov. Soesterberg 19-11-1942  
begraven RK begraafplaats Duistervoorde, rechts 23DR  
Lenssen was actief in de sabotagegroep Deventer-Terwolde-Twello-Voorst. Hij werd 
gearresteerd en op 19 november 1942 samen met 32 andere verzetsstrijders 
doodgeschoten op de schietbaan nabij vliegveld Soesterberg.  
Zijn naam wordt genoemd op het monument voor gefusilleerde verzetsmensen in 
Soesterberg.  
 
Lugthart, Cornelis  
woonde in Voorst, geb. Dubbeldam 12-5-1898, ov. Soesterberg 19-11-1942  
begraven Nationaal Ereveld Loenen, A-791  
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Cornelis Lugthart was actief in de sabotagegroep Deventer-Terwolde-Twello-Voorst en is 
lid van de CPN. Hij werd gearresteerd en op 19 november 1942 samen met 32 andere 
verzetsstrijders doodgeschoten op de schietbaan nabij vliegveld Soesterberg.  
Zijn naam wordt genoemd op het monument voor gefusilleerde verzetsmensen in 
Soesterberg.  
 
Maten, Wilhelm van der, grondwerker  
woonde in Voorst, geb. Bergisch Gladbach (D) 2-7-1912, ov. Soesterberg 19-11-1942  
begraven alg. begraafplaats Voorst, 2e kl. 12-29  
Van der Maten was actief in de sabotagegroep Deventer-Terwolde-Twello-Voorst. Hij 
werd gearresteerd en op 19 november 1942 samen met 32 andere verzetsstrijders 
doodgeschoten op de schietbaan nabij vliegveld Soesterberg.  
Zijn naam wordt genoemd op het monument voor gefusilleerde verzetsmensen in 
Soesterberg.  
 
Nales, Arend Jan, groentekweker  
woonde in S 68 Terwolde, geb. Voorst 12-4-1909, ov. Woeste Hoeve 8-3-1945  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, 2e kl. 7-78-A  
Arend Jan Nales was zeer actief in het verzet, o.a. als medewerker en drukker van de 
communistische krant De Waarheid. Op 12 december 1944 werd hij samen met zijn 
vrouw in Terwolde door de SD gearresteerd. Terwijl zijn vrouw op 10 januari 1945 werd 
vrijgelaten, werd Arend Jan naar de Oxerhof in Colmschate overgebracht.  
Op 8 maart 1945 werd hij met 116 andere mannen bij de Woeste Hoeve gefusilleerd als 
represaille voor de aanslag op Hanns Rauter, de hoogste vertegenwoordiger van de SS in 
Nederland.  
Zijn naam wordt genoemd op het monument Woeste Hoeve, Apeldoorn.  
 
Nieuwenhuis, Gerrit Jan, fabrieksarbeider  
woonde in Terwolde, geb. Westervoort 15-2-1909, ov. Soesterberg 19-11-1942  
begraven Nationaal Ereveld Loenen, A-870  
Gerrit Jan Nieuwenhuis was actief in de sabotagegroep Deventer-Terwolde-Twello-
Voorst. Hij werd gearresteerd en op 19 november 1942 samen met 32 andere 
verzetsstrijders doodgeschoten op de schietbaan nabij vliegveld Soesterberg.  
Zijn naam wordt genoemd op het monument voor gefusilleerde verzetsmensen in 
Soesterberg.  
 
Plette, Egbert, gemeenteambtenaar  
woonde in Terwolde, geb. Doornspijk 5-10-1899, ov. Woeste Hoeve 8-3-1945  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, 2e kl. 7-78-B  
Egbert Plette was zeer actief in het verzet. Hij was o.a. drukker van de communistische 
krant De Waarheid en sectiecommandant van de Binnenlandse Strijdkrachten. Als gevolg 
van verraad werd hij op 12 december 1944 gearresteerd en uiteindelijk gevangen gezet 
op de Oxerhof in Colmschate. Op 8 maart 1945 werd hij met 116 andere mannen bij de 
Woeste Hoeve gefusilleerd als represaille voor de aanslag op Hanns Rauter, de hoogste 
vertegenwoordiger van de SS in Nederland.  
Zijn naam wordt genoemd op het monument Woeste Hoeve, Apeldoorn.  
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Siedenburg, Anton Wijbrand, student  
woonde in Twello, geb. Amsterdam 4-10-1922, ov. Soesterberg 19-11-1942  
begraven gem. begraafplaats Havelte, 5-22  
Siedenburg was actief in de sabotagegroep Deventer-Terwolde-Twello-Voorst. Hij werd 
gearresteerd en op 19 november 1942 samen met 32 andere verzetsstrijders 
doodgeschoten op de schietbaan nabij vliegveld Soesterberg.  
Zijn naam wordt genoemd op het monument voor gefusilleerde verzetsmensen in 
Soesterberg.  
 
Teelen, Franciscus Bernardus Canisius Maria, schoenmaker  
woonde in Twello, geb. Zevenaar 21-4-1905, ov. Soesterberg 19-11-1942  
begraven RK begraafplaats Duistervoorde, 3-AM  
Teelen was actief in de sabotagegroep Deventer-Terwolde-Twello-Voorst. Hij werd 
gearresteerd en op 19 november 1942 samen met 32 andere verzetsstrijders 
doodgeschoten op de schietbaan nabij vliegveld Soesterberg.  
Zijn naam wordt genoemd op het monument voor gefusilleerde verzetsmensen in 
Soesterberg.  
 
Vegt, Pieter van der, kapper  
woonde in Terwolde, geb. Deventer 16-9-1896, ov. Woeste Hoeve 8-3-1945  
begraven Nationaal Ereveld Loenen, E-965  
Pieter van der Vegt was actief in het verzet. Als gevolg van verraad werd hij op 12 
december 1944 gearresteerd en uiteindelijk gevangen gezet op de Oxerhof in 
Colmschate. Op 8 maart 1945 werd hij met 116 andere mannen bij de Woeste Hoeve 
gefusilleerd als represaille voor de aanslag op Hanns Rauter, de hoogste 
vertegenwoordiger van de SS in Nederland.  
Zijn naam wordt genoemd op het monument Woeste Hoeve, Apeldoorn.  
 
Weerd, Frederik de, tuinman  
woonde in Terwolde, geb. Terwolde 10-2-1921, ov. Soesterberg 19-11-1942  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, 1e kl. 1-86-B  
Frederik de Weerd was actief in de sabotagegroep Deventer-Terwolde-Twello-Voorst. Hij 
werd gearresteerd en op 19 november 1942 samen met 32 andere verzetsstrijders 
doodgeschoten op de schietbaan nabij vliegveld Soesterberg.  
Zijn naam wordt genoemd op het monument voor gefusilleerde verzetsmensen in 
Soesterberg.  
 
Weerd, Willem de, chauffeur  
woonde in Terwolde, geb. Apeldoorn, 16-3-1916 ov. Soesterberg 19-11-1942  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, 1e kl. 1-86-B  
Willem de Weerd was actief in de sabotagegroep Deventer-Terwolde-Twello-Voorst. Hij 
wordt gearresteerd en op 19 november 1942 samen met 32 andere verzetsstrijders 
doodgeschoten op de schietbaan nabij vliegveld Soesterberg.  
Zijn naam wordt genoemd op het monument voor gefusilleerde verzetsmensen in 
Soesterberg.  
 
Werven, Gerrit van, landarbeider  
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woonde in Terwolde, geb. Welsum 10-6-1916, ov. Soesterberg 19-11-1942  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, 2e kl. 7-27-A  
Gerrit van Werven was actief in de sabotagegroep Deventer-Terwolde-Twello-Voorst. Hij 
werd gearresteerd en op 19 november 1942 samen met 32 andere verzetsstrijders 
doodgeschoten op de schietbaan nabij vliegveld Soesterberg.  
Zijn naam wordt genoemd op het monument voor gefusilleerde verzetsmensen in 
Soesterberg.  
 
b. Joodse slachtoffers, wonende in de gemeente Voorst  

 
Baruch, Abraham, slager  
geb. Bellingwolde 9-4-1875, laatst bekende adres Twello J 192  
11-5-1943 uitgeschreven naar Westerbork, ov. Sobibor 14-5-1943  
overlijdensakte Voorst 1949, nr. 160  
 
Baruch-Jacobsohn, Berta  
geb. Südheim (D) 8-5-1871, laatst bekende adres Twello J 192  
11-5-1943 uitgeschreven naar Westerbork, ov. Sobibor 14-5-1943  
overlijdensakte Voorst 1949, nr. 161  
 
Cohen, Ernst Herman, Palestinapionier  
geb. Deventer 23-7-1921, laatst bekende adres Voorst A 112  
5-1-1943 uitgeschreven naar Amsterdam, ov. Hagenow 16-4-1945  
geen overlijdensakte opgemaakt in Voorst  
 
Feldmann, Heinz Alexander, Palestinapionier  
geb. Wenen (A) 30-9-1920, laatst bekende adres Voorst D 84  
25-7-1941 uitgeschreven naar vreemdelingenkamp Westerbork, ov. Auschwitz voor of op  
30-9-1942  
geen overlijdensakte opgemaakt in Voorst  
 
Gelder, Isaak van, veehandelaar  
geb. Zutphen 20-3-1887, laatst bekende adres Voorst A 96, daarna onderduik  
ov. Auschwitz 15-12-1942  
overlijdensakte Voorst 1951, nr. 8  
 
Gelder, Israël van, winkelbediende  
geb. Zutphen 4-9-1920, laatst bekende adres Voorst A 96, daarna onderduik  
ov. Midden-Europa 31-3-1944  
overlijdensakte Voorst 1952, nr. 1  
 
Gelder-Mozes, Marie van  
geb. Zutphen 31-12-1897, laatst bekende adres Voorst A 96, daarna onderduik  
ov. Auschwitz 15-12-1942  
overlijdensakte Voorst 1950, nr. 178  
 
Hoffmann, Ludwig  
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geb. Berlijn 17-8-1920, laatst bekende adres Voorst D 84  
30-12-1942 uitgeschreven naar Westerbork, ov. omg. Auschwitz 17-9-1943  
overlijdensakte Voorst 1951, nr. 127  
 
Jacob-Jacobsohn, Amanda  
geb. Südheim (D) 29-1-1875, laatst bekende adres Twello J 192  
11-5-1943 uitgeschreven naar Westerbork, ov. Sobibor 14-5-1943  
overlijdensakte Voorst 1949, nr. 162  
 
Jonge, Arnold Berty Leonard de  
geb. Voorst 12-2-1935, laatst bekende adres Twello J 270c, daarna onderduik  
ov. Auschwitz 12-10-1942  
overlijdensakte Voorst 1950, nr. 158  
 
Jonge, Jacob de, keurmeester  
geb. Vlagtwedde 31-10-1896, laatst bekende adres Twello J 270c, daarna onderduik  
ov. Auschwitz 13-11-1942  
overlijdensakte Voorst 1950, nr. 159  
 
Jonge, Meyer Aäron de  
geb. Voorst 7-3-1929, laatst bekende adres Twello J 270c, daarna onderduik  
ov. Auschwitz 12-10-1942  
overlijdensakte Voorst 1950, nr. 160  
 
Jonge, Roosje de  
geb. Voorst 2-1-1927, laatst bekende adres Twello J 270c, daarna onderduik  
ov. Auschwitz 12-10-1942  
overlijdensakte Voorst 1950, nr. 161  
  
Jonge-Groenheijm, Eva de  
geb. Borne 4-2-1895, laatst bekende adres Twello J 270c, daarna onderduik  
ov. Auschwitz 12-10-1942  
overlijdensakte Voorst 1950, nr. 157  
 
Kamp, Herbert, Palestinapionier  
geb. Dortmund (D) 28-11-1920, laatst bekende adres Terwolde S 9  
15-2-1943 uitgeschreven naar Duitsland, ov. Auschwitz 30-4-1943  
geen overlijdensakte opgemaakt in Voorst  
 
Katz, Ludwig, Palestinapionier  
geb. Oberlauringen (D) 20-12-1920, laatst bekende adres Wilp G 56, daarna onderduik  
ov. Sobibor 9-7-1943  
overlijdensakte Voorst 1950, nr. 92  
 
Löbl, György, Palestinapionier  
geb. Sopron (H) 8-2-1918, laatst bekende adres Wilp G 58  
ov. Auschwitz 31-12-1942  
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geen overlijdensakte opgemaakt in Voorst, wel in Deventer (1950 nr. 475)  
 
Löwenstein, Mietje  
geb. Arnhem 17-9-1882, laatst bekende adres Twello J 418  
18-5-1943 uitgeschreven naar Westerbork, ov. Sobibor 21-5-1943  
overlijdensakte Voorst 1950, nr. 6  
 
Marcovics, Joseph  
geb. Boedapest (H) 7-1-1919, laatst bekende adres Terwolde P 33, daarna onderduik  
ov. Sachsenhausen 18-12-1944  
geen overlijdensakte opgemaakt in Voorst  
 
Mijerson, Robert Herman, Palestinapionier  
geb. Borne 20-5-1914, laatst bekende adres Terwolde P 37  
7-12-1942 uitgeschreven naar Amsterdam, ov. Bergen-Belsen 8-2-1945  
geen overlijdensakte opgemaakt in Voorst  
 
Schäfer, Walter, Palestinapionier  
geb. Karlsruhe (D) 18-5-1923, laatst bekende adres Voorst B 281, daarna onderduik  
ov. Lahde 17-9-1943  
geen overlijdensakte opgemaakt in Voorst  
 
Sluizer, Otto, Palestinapionier  
geb. Amsterdam 10-12-1912, laatst bekende adres Terwolde P 9a  
30-12-1942 uitgeschreven naar Westerbork, ov. Bergen-Belsen 9-1-1945  
overlijdensakte Voorst 1948, nr. 126  
 
Spiegel, Abraham van  
geb. Voorst 26-9-1885, laatst bekende adres Twello K 51, daarna onderduik  
ov. Voorst 12-6-1943  
doodsoorzaak: hartaanval tijdens onderduik  
overlijdensakte Voorst 1943, nr. 64  
 
Spiegel, Jacob van  
geb. Voorst 21-9-1861, laatst bekende adres Twello J 481  
18-5-1943 uitgeschreven naar Westerbork, ov. Sobibor 21-5-1943  
overlijdensakte Voorst 1950, nr. 5  
 
Spiegel, Sylvia Meta van  
geb. Voorst 1-11-1921, laatst bekende adres Twello K 51, daarna onderduik  
ov. omg. Auschwitz 15-10-1944  
overlijdensakte Voorst 1952, nr. 80  
 
Spitz, David, Palestinapionier  
geb. Hilversum 15-4-1918, laatst bekende adres Wilp H 79a, daarna onderduik  
ov. Oost-Europa 30-9-1942  
overlijdensakte Voorst 1970, nr. 64 
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Spitz-de Vries, Marcella, Palestinapionier  
geb. Amersfoort12-5-1917, laatst bekende adres Wilp H 79a, daarna onderduik  
ov. omg. Auschwitz 4-9-1942  
overlijdensakte Voorst 1951, nr. 112  
 
Stein, Hans, Palestinapionier  
geb. Olmütz (CZ) 25-8-1917, laatst bekende adres Wilp H 79a, daarna onderduik  
ov. Auschwitz 10-1-1945  
overlijdensakte Voorst 1946, nr. 79  
  
Steinberger-Braun, Berta, dienstmeisje   
geb. Szikszo (H) 27-5-1919, laatst bekende adres Voorst C 26, daarna onderduik  
ov. Auschwitz 28-9-1942  
overlijdensakte Voorst 1950, nr. 144  
 
Sugar, Laszlo, Palestinapionier  
geb. Gyor (H) 26-1-1917, laatst bekende adres Wilp G 176, daarna onderduik  
ov. Midden-Europa 31-3-1944  
overlijdensakte Voorst 1952, nr. 28  
 
Visser, Herman Lodewijk Alexander, rechtsgeleerde  
geb. Amersfoort 24-4-1872, laatst bekende adres Voorst B 103  
ov. Deventer 28-5-1943  
doodsoorzaak: suïcide  
 
Vredenburg, Hartog  
geb. Voorst 8-12-1872, laatst bekende adres Twello J 467a, daarna onderduik  
ov. Sobibor 30-4-1943  
overlijdensakte Voorst 1950, nr. 23  
 
Vredenburg, Clara  
geb. Voorst 18-12-1868, laatst bekende adres Twello J 467a, daarna onderduik  
ov. Sobibor 30-4-1943  
overlijdensakte Voorst 1950, nr. 24  
 
Vries, Jacob de  
geb. Haarlem 5-5-1917, laatst bekende adres Voorst B 269, daarna onderduik  
ov. Auschwitz 1-10-1942  
overlijdensakte Voorst 1956, nr. 122  
 
Wolf, Heinz Alex  
geb. Hülchrath (D) 27-2-1921, laatst bekende adres Twello J 258, daarna onderduik  
ov. Sobibor 9-7-1943  
overlijdensakte Voorst 1950, nr. 90  
 
Zysmanowicz, Heinrich  
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geb. Duisburg (D) 10-10-1922, laatst bekende adres Voorst A 26  
21-9-1940 uitgeschreven naar vreemdelingenkamp Westerbork, ov. Auschwitz 30-9-1942  
overlijdensakte Voorst 1950, nr. 103  
 
c. Elders omgekomen niet-joodse inwoners van Voorst  
 
Dalhuisen, Johanna Christina  
woonde in Voorst, geb. Epe 15-12-1919, ov. Zutphen 8-4-1945  
begraven N.H. begraafplaats Nijbroek, B 19 68  
Johanna Christina Dalhuisen overleed op 8 april 1945 in Zutphen als gevolg van een nog 
onbekend incident.  
 
Frielink, Derk Jan, bakker  
woonde in Voorst, geb. Hengelo (O) 29-8-1913, ov. Magdeburg 9-4-1945  
begraven Nationaal Ereveld Loenen, A-698  
 
Ham, Harmen, fabrieksarbeider  
woonde in Terwolde, geb. Terwolde 29-9-1895, ov. Kdo Melk (mijnbouw voor 
wapenfabrieken) 10-1-1945  
Zijn naam wordt genoemd in Gedenkboek 3 van concentratiekamp Mauthausen en op de 
gedenkplaat van het monument in Melk (O), dat opgedragen is aan de Nederlandse 
slachtoffers.  
 
Husken, Johannes Antonius Bernardus, marinier  
woonde in Twello, geb. Düsseldorf (D) 2-9-1913, ov. Deventer 10-10-1944  
begraven RK begraafplaats Duistervoorde, 3-AN  
Husken was actief in het verzet. Hij werd in een vuurgevecht in Deventer neergeschoten, 
toen hij zijn wapen trok, omdat zijn fiets werd gestolen.  
Zijn naam wordt genoemd op de Gedenkrol van de Koninklijke Marine.  
 
Jongepier, Jacob Johannes, notaris  
woonde in Voorst, geb. Middelburg 16-11-1889, ov. Lübeckerbocht, bij Kdo. Neustadt, 
Neunengamme 3-5-1945  
zeemansgraf  
Notaris Jongepier werd op 7-2-1945 in Apeldoorn gearresteerd en kwam via kamp 
Amersfoort op 18-3-1945 aan in concentratiekamp Neuengamme in Noord-Duitsland. 
Aan het einde van de oorlog werd hij samen met bijna achtduizend andere gevangenen, 
waaronder zijn zoon Johnny, met drie schepen naar het stoomschip Cap Arcona 
vervoerd. De toestand op de schepen was erbarmelijk en velen stierven. Ook Johnny 
redde het niet en overleed op 30 april 1945. Op 3 mei 1945 werden de schepen, die in de 
Lübeckerbocht liggen te dobberen, gebombardeerd door de Royal Air Force. De schepen 
zonken en de meeste gevangenen kwamen om het leven. Ook notaris Jongepier vond de 
dood. Een graf ontbreekt.  
De naam van notaris Jongepier wordt genoemd op Digitaal Monument Neuengamme.  
 
Jongepier, Johannes Karel, scholier  
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woonde in Voorst, geb. Den Bosch 15-9-1926, ov. Kdo. Neustadt Holstein, Neuengamme 
30-4-1945  
begraven Neustadt-Holstein Friedhof Nord, NVW  
Johnny Jongepier werd op 16-2-1944 gearresteerd wegens het ontduiken van de 
arbeidsinzet. Hij kwam net als zijn vader via kamp Amersfoort in concentratiekamp 
Neuengamme in Noord-Duitsland terecht. Aan het einde van de oorlog werd hij samen 
met bijna achtduizend andere gevangenen met drie schepen naar het stoomschip Cap 
Arcona vervoerd. De toestand op de schepen was erbarmelijk en velen stierven. Ook 
Johnny redde het niet en overleed op 30 april 1945. Zijn vader kwam een paar dagen 
later om het leven bij het bombardement op de Cap Arcona.  
De naam van Johnny Jongepier wordt genoemd op Digitaal Monument Neuengamme.  
 
Keijzer, Anton, tuinarbeider  
woonde in Voorst, geb. Twello 10-3-1923, ov. Berlijn 29-10-1944  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, 2e kl. 9-18  
Overleden in Berlijn aan tbc.  
 
Lina, Hendrik Elle, inspecteur verzekeringsmaatschappij  
woonde in Twello, geb. Leiden 28-5-1894, ov. Bunschoten 15-5-1940  
begraven Bunschoten begraafplaats Memento Mori  
Lina reed met zijn auto in Bunschoten op een landmijn; mogelijk was hij in het 
oorlogsgebied uit hoofde van zijn functie.  
 
Veldhuis, Willem, lompensorteerder  
woonde in Voorst, geb. Gorssel 6-2-1897, ov. Neuengamme 6-11-1942  
Willem Veldhuis was lid van de CPN en verspreider van De Waarheid. Hij werd op 28-10-
1941 gearresteerd en overgebracht naar Kamp Amersfoort. Op 25-9-1942 kwam hij aan 
in concentratiekamp Neuengamme, waar hij zes weken later overleed.  
De naam van Willem Veldhuis wordt genoemd op het Digitaal Monument Neuengamme.  
 
Vemden, Arend van  
woonde in Nijbroek, geb. Voorst 24-9-1921, ov. München 3-9-1942  
begraven NH begraafplaats Nijbroek, 95  
Omgekomen bij brand na explosie in Bayerische Motoren Werke.  
 
Wiel, Martinus van der, metselaar  
woonde in Voorst, geb. Schoten 8-4-1906, ov. Ziemupe (Letland) 5-1-1945  
 
Zweverink, Roelof Johannes, slager  
woonde in Posterenk, geb. Voorst 6-3-1922, ov. Gelsenkirchen-Buer 6-1-1945  
begraven Oosterbegraafplaats Enschede, 12-46  
Roelof Zweverink zou opgepakt zijn in de Posterenk, mogelijk wegens het ontduiken van 
de arbeidsinzet. Hij overleed in Gelsenkirchen, een stad in het Ruhrgebied, waar veel 
dwangarbeiders in de mijnbouw en de zware industrie werken. De doodsoorzaak is niet 
bekend.  
 
d. In de gemeente Voorst wonende elders gesneuvelde militairen  
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Boesveld, Hendrikus, korporaal Koninklijke Landmacht, onderdeel 5 C.A.A.T.  
woonde in Klarenbeek, geb. Voorst 21-1-1907, ov. Loon op Zand  
begraven Militair Ereveld Grebbeberg, 15-24  
Korporaal Boesveld kwam om bij het bombardement op de Horst te Kaatsheuvel.  
Zijn naam wordt genoemd op het monument Militair Ereveld Grebbeberg, Rhenen.  
 
Vorden, Johannes Arend van, dienstplichtig soldaat Koninklijke Landmacht,  
onderdeel 1-9 Dep. M.A.  
woonde in Wilp, geb. Deventer 27-4-1920, ov. Utrecht 12-5-1940  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, 2e kl. 7-8  
Soldaat Van Vorden sneuvelde op 12 mei 1940 in Utrecht als gevolg van een noodlottig 
misverstand.  
 
e. In de gemeente Voorst gesneuvelde Nederlandse militairen  
 
Dietvors, Constantinus Petrus Hendrikus, sergeant Koninklijke Landmacht,  
onderdeel 2-1-35 R.I.  
woonde in Den Haag, geb. Nijmegen 5-3-1909, ov. Wilp 11-5-1940  
begraven Militair Ereveld Grebbeberg, 10-1  
Sergeant Dietvors sneuvelde op 11 mei 1940 tijdens een gevecht in de omgeving van  
Wilp.  
Zijn naam wordt genoemd op het monument Militair Ereveld Grebbeberg, Rhenen.  
 
Muijen, Johannes Christiaan, soldaat Koninklijke Landmacht, onderdeel 1-I-35 R.I.  
woonde in Dordrecht, geb. Dordrecht 11-8-1918, ov. Voorst 10-5-1940  
begraven alg. begraafplaats Essenhof Dordrecht, N-4-2  
Soldaat Van Muijen sneuvelde op 10 mei 1940 tijdens een gevecht in de omgeving van 
huis Sinderen.  
 
Rouwenhorst, Jan, soldaat Koninklijke Landmacht, onderdeel 2-1-35 R.I.  
woonde in Hengelo, geb. Zelhem 20-10-1915, ov. Wilp 11-5-1940  
begraven gem. begraafplaats Hengelo (Gld) , 3e kl. 648  
Soldaat Jan Rouwenhorst sneuvelde op 11 mei 1940 tijdens een gevecht in de omgeving 
van Wilp.  
 
f. In de gemeente Voorst gesneuvelde geallieerde militairen  
 
Aker, Clarence Walter, ov. 14-4-1945, 20 jaar (Can)  
Loyal Edmonton Regiment, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.C.6  
 
Anderson, Walter J., ov. 30-7-1943 (USA)  
532nd Bomber Squadron, U.S. Army Air Force  
begraven Netherlands American Cemetery Margraten, J.1.17  
 
Armstrong, George Reginald, ov. 15-4-1945, 30 jaar (Can)  
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48th Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.C.16  
 
Aubry, Ronald, ov. 12-4-1945 (Can)  
48th Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.C.7  
 
Avery, Cyril, ov. 1-3-1943 (UK)  
51 Squadron Royal Air Force Volunteer Reserve  
begraven alg. begraafplaats Voorst, graf 2  
Zijn naam wordt genoemd op het monument aan de Klarenbeekseweg in Voorst.  
 
Babcock, Roy Francis, ov. 12-4-1945, 27 jaar (Can)  
Seaforth Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.D.12  
 
Bailey, John, ov. 12-4-1945, 22 jaar (Can)  
Seaforth Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.D.3  
 
Barker, George William, ov. 11-4-1945, 21 jaar (Can)  
Seaforth Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.D.16  
 
Beauchamp, Alfred, ov. 1-3-1943 (UK)  
51 Squadron Royal Air Force Volunteer Reserve  
begraven alg. begraafplaats Voorst, coll. graf 4-5  
Zijn naam wordt genoemd op het monument aan de Klarenbeekseweg in Voorst.  
 
Berg, Leonard Alfred, ov. 14-4-1945 (Can)  
Seaforth Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.C.13  
 
Boltz, John William, ov. 12-4-1945, 25 jaar (Can)  
Seaforth Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.C.3  
 
Boucher, Thomas William, ov. 15-4-1945 (Can)  
Royal 22e Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, III.A.12  
 
Boudreau, Richard Joseph, ov 23-4-1945, 20 jaar (Can)  
Cape Breton Highlanders, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.F.5  
 
Bradley, William Frederick, ov. 12-6-1943, 25 jaar (UK)  
100 Squadron Royal Air Force  
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begraven alg. begraafplaats Terwolde, 8A.1.4  
Zijn naam wordt genoemd op het oorlogsmonument aan de Zandenallee in Teuge.  
 
Brick, Robert Edward Peter, ov. 14-4-1945, 19 jaar (Can)  
Loyal Edmonton Regiment, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.C.7  
 
Briggs, Thomas Albert Paul, ov. 14-4-1945 (Can)  
Seaforth Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.D.14  
 
Brott, Henry Clarke, ov. 17-4-1945, 26 jaar (Can)  
Hastings and Prince Edward Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.F.14  
 
Brown, Edward Hector, ov. 22-4-1945, 22 jaar (Can)  
Princess Patricia's Canadian Light Infantry, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.C.9  
 
Brown, Herbert Pickle, ov. 17-4-1945, 33 jaar (Can)  
Hastings and Prince Edward Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.F.13  
 
Burnes, James Rodger, ov. 18-4-1945 (Can)  
The Royal Canadian Regiment  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.F.4  
 
Cass, Gordon Henry Charles, ov. 12-4-1945, 21 jaar (Can)  
48th Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.C.12  
 
Caissy, Leo, ov. 15-4-1945 (Can)  
Royal 22e Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, III.A.9  
 
Cheer, Daniel, ov. 12-4-1945, 24 jaar (Can)  
Seaforth Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.D.2  
 
Clark, Thomas Edmund, ov. 24-4-1945, 19 jaar (Can)  
Loyal Edmonton Regiment, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.C.4  
 
Clarke, Arthur Augustus, ov. 14-4-1945 (Can)  
Seaforth Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.D.1  
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Charlebois, Alcide Gatien, ov. 14-4-1945, 20 jaar (Can)   
Royal 22e Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, III.A.10  
 
Colangelo, William, ov. 1-3-1943, 24 jaar (Can)  
51 (R.A.F.) Squadron Royal Canadian Air Force  
begraven alg. begraafplaats Voorst, coll. graf 4-5  
Zijn naam wordt genoemd op het monument aan de Klarenbeekseweg in Voorst.  
 
Connelly, Leonard Oliver, ov. 13-4-1945, 18 jaar (Can)  
48th Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.C.13  
 
Coomber, Ernest Wilson, ov. 12-4-1945, 21 jaar (Can)  
Loyal Edmonton Regiment, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.D.13  
 
Cosselin, Romeo, ov. 11-4-1945, 24 jaar (Can)  
Princess Patricia's Canadian Light Infantry, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.C.11  
 
Crook, Franklin Joseph, ov. 14-4-1945, 23 jaar (Can)  
West Nova Scotia Regiment, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.F.15  
 
Cummings, Edward Nicolas, ov. 12-6-1943, 22 jaar (UK)  
100 Squadron Royal Air Force Volunteer Reserve  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, 8A.1.5  
Zijn naam wordt genoemd op het oorlogsmonument aan de Zandenallee in Teuge.  
 
Demeria, Edward Alec, ov. 12-4-1945, 22 jaar (Can)  
Seaforth Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.D.7  
 
Ducharme, James, ov. 15-4-1945, 22 jaar (Can)  
48th Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.B.15  
 
Dufresne, Yvon, ov. 16-4-1945, 20 jaar (Can)  
Royal 22e Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.F.5  
 
Duncan, John Bryce, ov. 1-3-1943, 32 jaar (UK)  
51 Squadron Royal Air Force Volunteer Reserve  
begraven alg. begraafplaats Voorst, coll. graf 4-5  
Zijn naam wordt genoemd op het monument aan de Klarenbeekseweg in Voorst.  
 



16 
 

Feschuk, George, ov. 25-4-1945 (Can)  
Loyal Edmonton Regiment, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.C.4  
 
Finton, Elwood, ov. 17-4-1945, 24 jaar (Can)  
Hastings and Prince Edward Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.F.11  
 
Fleming, Charles Bernard, ov. 12-6-1943, 28 jaar (UK)  
100 Squadron Royal Air Force Volunteer Reserve  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, 8A.1.2  
Zijn naam wordt genoemd op het oorlogsmonument aan de Zandenallee in Teuge.  
 
French, Alfred, ov. 24-4-1945 (Can)  
Seaforth Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.D.7  
 
Fuller, Vernon Winfried, ov 14-4-1945, 27 jaar (Can)  
Loyal Edmonton Regiment, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.C.14  
 
Furto, Andrew, ov. 18-6-1945, 21 jaar (Can)  
Hastings and Prince Edward Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.F.2  
 
Gallant, Frank, ov. 13-4-1945, 32 jaar (Can)  
Carleton and York Regiment, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, III.A.4 
 
Gayner, Jordan Wesley, ov. 12-4-1945, 24 jaar (Can)  
48th Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.C.4  
 
Girard, Armand Joseph, ov. 12-4-1945, 33 jaar (Can)  
Loyal Edmonton Regiment, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.D.11 
 
Glendinning, Haworth Lang ov. 11-4-1945 (Can)  
Seaforth Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.C.16  
 
Glover, Gordon, ov. 12-6-1943 (UK)  
100 Squadron Royal Air Force Volunteer Reserve  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, 8A.1.3  
Zijn naam wordt genoemd op het oorlogsmonument aan de Zandenallee in Teuge.  
 
Gosselin, Joseph Pierre Pantaléon, ov. 14-4-1945 (Can)  
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Royal 22e Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, III.A.11  
 
Harris, Frank, ov. 12-4-1945, 27 jaar (Can)  
48th Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.C.2  
 
Henderson, James Watson, ov. 12-4-1945, 40 jaar (Can)  
Loyal Edmonton Regiment, R.C.I.C. 
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.C.15 
 
Howe, Amos, ov. 1-3-1943, 21 jaar (UK) 
51 Squadron Royal Air Force Volunteer Reserve  
begraven alg. begraafplaats Voorst, graf 3  
Zijn naam wordt genoemd op het monument aan de Klarenbeekseweg in Voorst.  
 
Hudson, Mitchell, ov. 22-4-1945 (Can)  
Princess Patricia's Canadian Light Infantry, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.D.10  
 
Hyson, Ronald Victor, ov. 16-4-1945, 24 jaar (Can) 
48th Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.C.3  
 
Ilasevich, Harry, ov. 12-4-1945, 21 jaar (Can)  
Princess Patricia’s Canadian Light Infantry, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, III.A.6  
 
Irons, George Bradley, ov. Wilp dorp 13-4-1945, 35 jaar (Can)  
48th Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.C.6  
 
Jamieson, Robert, ov. 16-4-1945, 21 jaar (Can)  
48th Highlanders of Canada 
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.C.15  
 
Jones, George Alexander, ov. Wilp dorp 12-4-1945, 25 jaar (Can)  
48th Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.C.10  
 
Kay, Reginald Norman, ov. 18-4-1945, 23 jaar (Can)  
Hastings and Prince Edward Regiment, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.F.8  
 
Kerr, Clifford William, ov. 14-4-1945, 23 jaar (Can)  
West Nova Scotia Regiment, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.F.11  
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Kokot, William, ov. 17-4-1945, 21 jaar (Can)  
Hastings and Prince Edward Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.F.7  
 
La Force, Alphonse Joseph, ov. 12-4-1945, 21 jaar (Can)  
Loyal Edmonton Regiment, R.C.I.C. 
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.C.10  
 
Lake, John William, ov. 12-6-1943, 23 jaar (Can)  
100 (R.A.F.) Squadron Royal Canadian Air Force  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, 8A.1.1  
Zijn naam wordt genoemd op het oorlogsmonument aan de Zandenallee in Teuge.  
 
Laporte, Jean Roland, ov. 14-4-1945, 23 jaar (Can)  
Royal 22e Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, III.A.15  
 
Laporte, Roland, ov. 14-4-1945, 19 jaar (Can)  
Royal 22e Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, III.A.16  
 
Laycock, Maurice Preston, ov. 28-10-1944, 21 jaar (Can)  
439 Squadron Royal Canadian Air Force  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, 8A.1.8  
 
Lelond, Lyall Thomas, ov. 12-4-1945, 29 jaar (Can)  
Seaforth Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.D.8  
 
Letendre, Norman Joseph, ov 12-4-1945 (Can)  
Loyal Edmonton Regiment, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.C.5  
 
Logan, George H., ov. 2-10-1944 (USA)  
336 Fighter Sqadron, U.S. Army Air Force  
begraven Ardennes American Cemetery Neupré, B.41.10  
 
Logan, Robert Gray, ov. 11-4-1945 (Can)  
Seaforth Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.D.9  
 
Luard, Bruce, ov. 13-4-1945 (Can)  
Hastings and Prince Edward Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.F.4  
 
MacDonnell, Clarence Alexander, ov. 14-4-1945 (Can)  
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West Nova Scotia Regiment, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.F.9  
 
MacKenzie, Donald Alexander, ov. 12-4-1945, 30 jaar (Can)  
48th Highlanders of Canada 
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.C.11  
Zijn naam wordt genoemd op de herdenkingsplaquette op de muur van de dorpskerk in  
Wilp.  
 
Magill, Alfred Benjamin, ov. 12-6-1943, 22 jaar (UK)  
100 Squadron Royal Air Force Volunteer Reserve  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, 8A.1.6  
Zijn naam wordt genoemd op het oorlogsmonument aan de Zandenallee in Teuge.  
 
Martinsen, William Henry, ov. 15-4-1945, 21 jaar (Can)  
Hastings and Prince Edward Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.F.1  
 
May, Robert Storie, ov. 14-4-1945, 36 jaar (Can)  
Seaforth Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.D.6  
 
Mensour, Sodie Anthony Joseph, ov. 13-4-1945, 30 jaar (Can)  
Hastings and Prince Edward Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.F.15  
 
McCutcheon, Harold James, ov. Wilp dorp 13-4-1945 (Can)  
48th Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.C.5  
 
McDonnell, James, ov. 13-4-1945, 20 jaar (Can)  
Hastings and Prince Edward Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.F.2  
 
McKay, James Alexander, ov. 17-4-1945, 30 jaar (Can)  
Hastings and Prince Edward Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.F.8  
 
Miller, Glen Edmund, ov. 13-4-1945, 23 jaar (Can)  
Loyal Edmonton Regiment, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.C.12  
 
Morin, René Fortunat, ov. 14-4-1945, 20 jaar (Can)  
Royal 22e Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, III.A.13  
 
Mossey, James Frank, ov. 14-4-1945 (Can)  
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Carleton and York Regiment, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, III.A.7  
 
Myles, John, ov. 25-4-1945, 25 jaar (Can)  
Seaforth Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.D.9  
 
Nageleisen, Douglas Arleigh, ov. 12-4-1945, 29 jaar (Can)  
Seaforth Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.C.8  
 
Oliver, Ronald, ov. Wilp dorp 12-4-1945, 20 jaar (Can)  
48th Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.B.16  
 
O’Meara, Kenneth Orval, ov. 13-4-1945, 27 jaar (Can)  
Hastings and Prince Edward Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.F.16  
 
Paquette, Aime Joseph, ov. 14-4-1945, 26 jaar (Can)  
Royal 22e Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, III.A.14  
 
Pare, Laurent, ov. 14-4-1945, 25 jaar (Can)  
Royal 22e Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.F.1  
 
Parr, Donald Francis, ov. 17-4-1945, 24 jaar (Can)  
Hastings and Prince Edward Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.F. 12  
 
Partridge, Donald Roy, ov. 13-4-1945, 23 jaar (Can)  
West Nova Scotia Regiment, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.F.12  
 
Perret, Frank Richard, ov. 25-4-1945, 23 jaar (Can)  
Seaforth Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.D.6  
 
Pindar, Ivan Roy, ov. 13-4-1945, 22 jaar (Can)  
Hastings and Prince Edward Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.F.6  
 
Pomeroy, Thomas Keith, ov. 17-4-1945, 19 jaar (Can)  
Hastings and Prince Edward Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.F.3  
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Pope, Harry Douglas, ov. Wilp dorp 15-4-1945, 21 jaar (Can)  
48th Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats  Holten, I.C.14  
 
Porter, Samuel Glazier, ov. 15-4-1945 (Can)  
Carleton and York Regiment, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, III.A.3  
 
Prideaux, Norman Llewellyn, ov. 23-4-1945, 25 jaar (Can)  
Seaforth Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.C.1  
 
Ray, Clarence Dow, ov. 20-4-1945, 26 jaar (Can)  
Saskatoon Light Infantry (M.G.), R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.F.10  
 
Richer, François Xavier Roland, ov. 16-4-1945, 23 jaar (Can)  
Royal 22e Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.F.10  
 
Robicheau, Joseph Edmond, ov. 14-4-1945, 21 jaar (Can)  
Royal 22e Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, III.A.8  
 
Sabean, Hendrik Gordon, ov. 15-4-1945 (Can)  
Carleton and York Regiment, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, III.A.1  
 
Savage, Richard Booth, ov. 13-4-1945 (Can)  
Carleton and York Regiment, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, III.A.5  
 
Shields, Edgar Joseph, ov. 11-4-1945 (Can)  
Seaforth Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.D.12  
 
Skalicky, Alphonse Louis, ov. 14-4-1945, 25 jaar (Can)  
Saskatoon Light Infantry (M.G.), R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.F.13  
 
Slyzuk, John, ov. 11-4-1945, 30 jaar (Can)  
Princess Patricia's Canadian Light Infantry, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.D.8  
 
Smith, Ronald Eugene, ov. 14-4-1945 (Can)  
West Nova Scotia Regiment, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.F.14  
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Staughton, William John Edward, ov. 12-4-1945, 19 jaar (Can)  
48th Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.C.9  
 
Stafford, Charles Bernard, ov. 18-4-1945, 27 jaar (Can)  
Royal Canadian Army Medical Corps  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.F.16  
 
Stenhouse, John David William, ov. 1-3-1943, 21 jaar (UK)  
51 Squadron Royal Air Force Volunteer Reserve  
begraven alg. begraafplaats Voorst, graf 1  
Zijn naam wordt genoemd op het monument aan de Klarenbeekseweg in Voorst.  
 
Stromsmoe, Waldo Rueben, ov. 12-4-1945, 30 jaar (Can)  
Seaforth Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.D.4  
 
Tait, Frederick Joseph, ov. 15-4-1945, 23 jaar (Can)  
Carleton and York Regiment, R.C.I.C.  
begraven Canadese begraafplaats Holten, III.A.2  
 
Terepocki, Bela, ov. 11-4-1945 (Can)  
Seaforth Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.D.15  
 
Tomlinson, Frank, ov. 17-4-1945 (Can)  
The Royal Canadian Regiment  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.F.7  
 
Tompkins, Charles William, ov. 17-4-1945, 26 jaar (Can)  
Hastings and Prince Edward Regiment, R.C.I.C  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.F.9  
 
Townson, James Leonard, ov. Wilp Dorp 13-4-1945, 25 jaar (Can)  
48th Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.C.8  
 
Votary, George Francis, ov. 25-4-1945, 18 jaar (Can)  
Seaforth Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, II.D.13  
 
Werniuk, Stanley, ov. 12-4-1945, 23 jaar (Can)  
Seaforth Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.D.5  
 
Williams, John Frederick, ov. 15-4-1945, 29 jaar (Can)  
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48th Highlanders of Canada  
begraven Canadese begraafplaats Holten, I.C.1  
 
Willmott, Ronald Arthur Bertram, ov. 1-3-1943, 26 jaar (UK)  
51 Squadron Royal Air Force Volunteer Reserve  
begraven alg. begraafplaats Voorst, coll. graf 4-5  
Zijn naam wordt genoemd op het monument aan de Klarenbeekseweg in Voorst.  
 
f. Slachtoffers van bombardementen en beschietingen in de gemeente Voorst  
 
Achterkamp, Jannetje Wilhelmina  
geb. Voorst 29-12-1934, ov. Voorst 12-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V12 013A  
Jannetje Wilhelmina Achterkamp was tien jaar en woonde met haar ouders en broertje 
aan het Hombrakensepad in Wilp. Zij kwam om het leven bij de bevrijdingsactie rond 
haar dorp.  
 
Bartelds, Gerritjen Willemina  
geb. Voorst 13-7-1928, ov. Voorst 2-1-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V10 039  
Gerrie Bartelds woonde met haar ouders en broers en zusje aan de Tuinstraat in Voorst. 
Haar twee broers hadden in het bos hout gesprokkeld en Gerrie had met haar moeder en 
zusje Mina meegeholpen om het hout af te laden. Haar broers waren juist vertrokken om 
de kar terug te brengen, toen een V1 zich in hun huis boorde. Gerrie kwam met haar 
moeder en Mina om het leven.  
 
Bartelds, Willemina Hendrika  
geb. Voorst 15-12-1932, ov. Voorst 2-1-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V10 039  
Mina Bartelds woonde met haar ouders en broers en zusje aan de Tuinstraat in Voorst. 
Haar twee broers hadden in het bos hout gesprokkeld en Mina had met haar moeder en 
zusje Gerrie meegeholpen om het hout af te laden. Haar broers waren juist vertrokken 
om de kar terug te brengen, toen een V1 zich in hun huis boorde. Mina kwam met haar 
moeder en Gerrie om het leven.  
 
Bartelds-Waanders, Hendrika  
geb. Voorst 28-1-1907, ov. Voorst 2-1-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V10 039  
Hendrika Bartelds woonde met haar gezin aan de Tuinstraat in Voorst. Haar twee zonen 
hadden in het bos hout gesprokkeld en zij had met haar twee dochter meegeholpen om 
het hout af te laden. Haar zonen waren juist vertrokken om de kar terug te brengen, 
toen een V1 zich in hun huis boorde. Hendrika Bartelds kwam met haar dochters Gerrie 
en Mina om het leven.  
 
Bensink, Gerrit Jan  
geb. Voorst 28-9-1933, ov. Voorst 10-6-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V12 023  
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Gerrit Jan Bensink was elf jaar en woonde aan de Paalweg in Wilp-Achterhoek. Hij 
speelde met zijn zusje met een gevonden projectiel, toen het ontplofte. Hij overleefde de 
ontploffing niet, zijn zusje raakte gewond.  
 
Bourgondien, Berendina Sophia Maria  
geb. Voorst 29-1-1935, ov. Voorst 9-4-1945  
begraven R.K. begraafplaats Duistervoorde  
Dinie Bourgondien werd dodelijk getroffen bij het tweede bombardement op Duits 
afweergeschut in Duistervoorde op 9 april 1945. Ze was tien jaar. - 
 
Bouwmeester, Hendrika Wilhelmina  
geb. Voorst 7-5-1924, ov. Voorst 13-4-1945  
begraven R.K. begraafplaats Duistervoorde  
Riekske Bouwmeester had samen met haar ouders en verdere familie haar toevlucht 
gezocht in de kelder van de boerderij van de weduwe Bosgoed aan de Zwarte Kolkstraat 
in Wilp-Achterhoek. Wilp-Achterhoek was tijdens de opmars van de geallieerden in de 
vuurlinie komen te liggen. Een Duitse soldaat schoot uit frustratie zijn geweer leeg door 
het keldergat. Riekske Bouwmeester kwam hierbij om het leven, evenals haar vader.  
 
Bouwmeester, Hendrikus  
geb. Apeldoorn 5-4-1887, ov. Voorst 13-4-1945  
begraven R.K. begraafplaats Duistervoorde  
Hendrikus Bouwmeester had samen met zijn gezin zijn toevlucht gezocht in de kelder van 
de boerderij van de weduwe Bosgoed aan de Zwarte Kolkstraat in Wilp-Achterhoek. 
Wilp-Achterhoek was tijdens de opmars van de geallieerden in de vuurlinie komen te 
liggen. Een Duitse soldaat schoot uit frustratie zijn geweer leeg door het keldergat. 
Bouwmeester kwam hierbij om het leven, evenals zijn dochter Riekske.  
 
Braakhekke, Gerritdina Johanna  
geb. Voorst 14-1-1925, ov. Voorst 18-10-1944  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, T07 064  
Gerritdina Johanna Braakhekke was negentien jaar en werkte sinds een aantal jaren als 
dienstbode in Deventer. Ze was bij haar familie aan de Rijksstraatweg in Twello, toen een 
bominslag haar fataal werd.  
 
Brink, Gerritje  
geb. Voorst 20-5-1923, ov. Voorst 11-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V12 016  
Gerritje Brink woonde met haar ouders en broer en zusjes aan de Noord Emperweg in 
Voorst. Zij kwam om het leven toen een splinterbom in de kelder van hun boerderij 
terecht kwam tijdens een bombardement van de spoorwegovergang in de buurt. Haar 
moeder werd ook gedood bij de aanval. 
 
Brink-Oldenampsen, Toontje  
geb. Voorst 1-5-1893, ov. Voorst 11-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V12 016  
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Toontje Brink-Oldenampsen woonde met haar gezin aan de Noord Emperweg in Voorst. 
Zij kwam om het leven toen een splinterbom in de kelder van hun boerderij terecht 
kwam tijdens een bombardement van de spoorwegovergang in de buurt. Haar dochter 
Gerritje werd ook gedood bij de aanval.  
 
Aaltje Brinkman, Aaltje  
geb. Voorst 23-5-1924, ov. Deventer 5-9-1944  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V03 056B  
Aaltje Brinkman woonde met haar vader en broer aan de Molenallee in Wilp. Zij was 
thuis, toen hun huis werd doorzeefd met kogels. Ze werd getroffen en overleed later in 
het ziekenhuis in Deventer.  
 
Bronkhorst, Albertus  
geb. Zutphen 6-10-1924, ov. Voorst 7-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Zutphen  
Bertus Bronkhorst woonde in Zutphen. Hij overleed op 7 april 1945 als gevolg van een 
nog onbekend incident.  
 
Degger, Oskar Louis  
geb. Arnhem 21-3-1923, ov. Voorst 9-4-1945  
begraven R.K. begraafplaats Duistervoorde  
Oskar Degger was medewerker van de hulppolitie. Hij kwam om het leven bij het tweede 
bombardement op Duits afweergeschut in Duistervoorde op 9 april 1945, toen hij bezig 
was hulp te verlenen aan de slachtoffers van de eerste aanval.  
 
Diks, Frederik Gerrit  
geb. Voorst 15-9-1929, ov. Zutphen 22-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V12 021  
Frederik Gerrit Diks was vijftien jaar oud. Hij woonde aan de Breestraat. Hij stond samen 
met zijn vader en andere belangstellenden toe te kijken bij het gevangennemen van 
Duitse soldaten in de buurt van Empe. Plotseling schoot een van de gevangen genomen 
Duitsers op de menigte. De jongen werd getroffen en raakte zwaar gewond. Hij overleed 
een week later in het ziekenhuis.  
 
Driessen, Johannes Hendrikus  
geb. Voorst 31-7-1923, ov. Apeldoorn 10-4-1945  
begraven R.K. begraafplaats Duistervoorde  
Johan Driessen raakte levensgevaarlijk gewond bij het tweede bombardement op Duits 
afweergeschut in Duistervoorde op 9 april 1945. Hij overleed een dag later in het 
ziekenhuis in Apeldoorn. Zijn vader werd eveneens getroffen en was op slag dood.  
 
Driessen, Theodorus Johannes  
geb. Voorst 7-3-1888, ov. Voorst 9-4-1945  
begraven R.K. begraafplaats Duistervoorde  
Theodorus Johannes Driessen kwam om het leven bij het tweede bombardement op 
Duits afweergeschut in Duistervoorde op 9 april 1945. Zijn zoon Johan raakte bij het 
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bombardement levensgevaarlijk gewond en overleed een dag later in het ziekenhuis in 
Apeldoorn.  
 
Eeuwen, Johannes Pieter van  
geb. Arnhem 1-4-1922, ov. Apeldoorn 10-4-1945  
begraven Moscowa Arnhem, 6398  
Johannes Pieter van Eeuwen was medewerker van de Geneeskundige Dienst. Hij raakte 
levensgevaarlijk gewond bij het tweede bombardement op Duits afweergeschut in 
Duistervoorde, toen hij bezig was hulp te verlenen aan de slachtoffers van de eerste 
aanval. Hij overleed een dag later in het ziekenhuis in Apeldoorn.  
 
Eggink, Albert  
geb. Voorst 31-3-1885, ov. Voorst 11-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V12 014A  
Albert Eggink was landbouwer aan de Enkweg op de Posterenk. Hij werd getroffen door 
granaatvuur tijdens één van de vele aanvallen door raketbommenwerpers op de 
Posterenk en Twello op 11 april 1945.  
 
Grooters, Andries  
geb. Kampen 17-2-1920, ov. Voorst 12-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, T07 062  
Andries Grooters woonde met zijn ouders op Klein Schadewijk aan de Veenhuisweg in 
Twello. Bij een van de vele aanvallen van raketbommenwerpers op 11 april 1945 werd 
Klein Schadewijk getroffen en totaal verwoest. Andries raakte hierbij ernstig gewond en 
overleed de volgende dag.  
 
Haan-Siemelink, Geertruida Johanna de  
geb. Epe 16-2-1901, ov. Voorst 9-4-1945  
begraven R.K. begraafplaats Duistervoorde  
Geertruida Johanna de Haan-Siemelink kwam om het leven bij het eerste bombardement 
op Duistervoorde op 9 april 1945. Een bij haar thuis aan de Doornweerdstraat aanwezige 
trekker uit Leiden werd eveneens dodelijk getroffen.  
 
Hagen, Hendrik Willem  
geb. Voorst 16-8-1897, ov. Voorst 9-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V12 011B  
Hendrik Willem Hagen woonde aan de Clabanusweg in Klein Amsterdam. Hij werd 
dodelijk getroffen, toen geallieerde jachtvliegtuigen Duitse stellingen in Klein Amsterdam 
bombardeerden.  
 
Hagens, Jan Willem  
geb. Voorst 23-12-1940, ov. Voorst 13-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, T04 059  
Jan Willem Hagens was een vierjarig jongetje. Hij was met zijn moeder in De Vecht, toen 
het dorp na een zwaar bombardement ook nog onder hevig granaatvuur kwam te liggen. 
Hij kwam samen met zijn moeder bij de aanval om het leven, evenals de bakker van het 
dorp en zijn knecht.  
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Hagens-Bosch, Berendina Johanna  
geb. Voorst 1-4-1918, ov. Voorst 13-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, T04 059  
Berendina Johanna Hagens-Bosch was met haar zoontje in De Vecht, toen het dorp na 
een zwaar bombardement ook nog onder hevig granaatvuur kwam te liggen. Zij kwam 
samen met haar zoontje bij de aanval om het leven, evenals de bakker van het dorp en 
zijn knecht.  
 
Ham, Adrianus van den  
geb. Utrecht 1-2-1908, ov. Apeldoorn 10-4-1945  
begraven Heidehof Ugchelen  
Adrianus van den Ham was een trekker uit Utrecht en toevallig aanwezig in Twello. Hij 
raakte ernstig gewond bij het tweede bombardement op Duits afweergeschut in 
Duistervoorde op 9 april 1945. Hij werd overgebracht naar het Juliana-ziekenhuis in 
Apeldoorn, waar hij een dag later overleed.  
 
Harleman, Gerhardus Johannes  
geb. Apeldoorn, 10-5-1897, ov. Voorst 13-4-1945  
begraven R.K. begraafplaats Duistervoorde  
Gerhardus Johannes Harleman alarmeerde de hulpverlening, toen de boerderij van zijn 
buren getroffen werd door een granaat tijdens de geallieerde opmars in Wilp-
Achterhoek. Bij het verlenen van hulp aan de slachtoffers werd de hulpverleningsploeg 
van twee kanten beschoten door Duitse soldaten. Harleman werd getroffen en overleed 
’s avonds aan zijn verwondingen.  
 
Hartgers-Wriede, Elisabeth  
geb. Amsterdam 23-10-1912, ov. Voorst 11-4-1945  
graf onbekend  
Elisabeth Hartgers-Wriede woonde aan de Kruisweg in Voorst. Zij had melk gehaald bij 
een boerderij aan de Noord Emperweg en was op weg naar huis. Ze werd dodelijk 
getroffen door een splinterbom in de buurt van de spoorwegovergang.  
 
Hendriks, Lamberdina  
geb. Voorst 23-5-1943, ov. Voorst 15-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V12 015A  
Lamberdina Hendriks was bijna twee jaar oud. Ze woonde aan de Zutphenseweg in De 
Kar. Dicht bij huis werd ze overreden door een voertuig van de geallieerde troepen, die 
oprukten naar Apeldoorn.  
 
Heuvel, Hendrikus Johannes  
geb. Bergh 2-12-1911, ov. Deventer 4-11-1944  
begraven R.K. begraafplaats Duistervoorde  
Hendrikus Johannes Heuvel woonde aan de Molenstraat in Twello. ’s Avonds stond hij 
met zijn vader te kijken naar Amerikaanse jachtvliegtuigen, die met lichtkogels en 
boordwapens een aanval uitvoerden op een aantal leegstaande wagons aan het 
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Molenveld. Ze werden beide geraakt en gewond naar het ziekenhuis in Deventer 
vervoerd, waar Hendrikus Johannes Heuvel overleed. Zijn vader overleefde het ongeval.  
 
Huisman, Anna Alida Marzella  
geb. Arnhem 3-2-1926, ov. Voorst 9-4-1945  
begraven begraafplaats Moscowa, 1801 inlage 2 en 3  
Anna Alida Marzella Huisman was een Arnhemse evacuée. Zij  kwam samen met vijf 
leden van één familie om in een woning aan het spoor in de omgeving van de Enkweg,  
toen deze werd getroffen door de scherven van een door de geallieerden afgeworpen 
splinterbom.  
 
Huisman, Wilhelm Fredericus   
geb. Arnhem 20-7-1907, ov. Voorst 22-2-1945  
begraven begraafplaats Moscowa, 1801 inlage 2 en 3  
Wilhelm Fredericus Huisman was geëvacueerd uit Arnhem en tewerkgesteld bij de Todt. 
’s Middags werd een aanval uitgevoerd op het station van Klarenbeek, waar de arbeiders 
van de Todt juist dennen aan het laden waren. Hij werd dodelijk getroffen, toen hij 
dekking zocht onder een spoorwagon.  
 
Hulsman, Gerard Aleid  
geb. Voorst 22-4-1934, ov. Voorst 12-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, T04 059  
Gerard Aleid Hulsman was tien jaar en woonde met zijn ouders en broertjes en zusjes op 
het Tuindorp in Twello. Waarschijnlijk kwam hij om het leven toen Canadese 
bommenwerpers het Duitse afweergeschut bij de Steltenberg aan de Wilpseweg in 
Twello wilden bombarderen, maar dit doel niet raakten.  
 
Hunnekink, Evert Cornelis  
geb. Voorst 9-12-1914, ov. Voorst 9-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V12 010  
Evert Cornelis Hunnekink lag al te slapen, toen het huis van de familie Hunnekink aan de 
Oude Deventerweg in Gietelo getroffen werd door zwaar artillerievuur. Een granaat 
vloog door het dak en verwondde hem levensgevaarlijk. Hij overleed de volgende dag 
aan zijn verwondingen.  
 
Jansen, Arend Jan  
geb. Voorst 21-12-1885, ov. Voorst 9-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V12 011A  
Arend Jan Jansen was landbouwer en woonde aan de Dorpsstraat in Wilp. Hij stond 
achter zijn huis, toen granaten in het dorp Wilp terecht kwamen. Hij werd dodelijk 
getroffen.  
 
Jansen, Harmen Jan  
geb. Voorst 13-3-1866, ov. Voorst 14-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V01 103  
Harmen Jan Jansen overleed op zaterdag 14 april 1945 om 22.30 uur na een beschieting 
door de Canadezen.  
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Kamp, Anna Theodora van de  
geb. Westervoort 2-12-1920, ov. Zutphen 14-4-1945  
begraven R.K. begraafplaats Duistervoorde  
Anna Theodora van de Kamp (24 jaar) was geëvacueerd uit Westervoort en 
ondergebracht bij de familie Roest aan de Koestraat in Wilp-Achterhoek. Tijdens de 
opmars van de geallieerden kwam Wilp-Achterhoek in de vuurlinie te liggen. De 
boerderij van de familie Roest werd getroffen door een granaat en zij raakte ernstig 
gewond. Ze overleed de volgende dag in Zutphen aan haar verwondingen. Een 
aanwezige moeder en dochter werden eveneens getroffen. De moeder was op slag 
dood, terwijl de dochter de volgende dag in Zutphen overleed.  
 
Kamp, Willem Jan van de  
geb. Apeldoorn 27-10-1886, ov. Klarenbeek (gem Apeldoorn of gem. Voorst) 6-2-1945  
begraven Soerenseweg Apeldoorn  
Willem Jan van de Kamp uit het Woudhuis wilde rogge laten dorsen. Hij reed met paard 
en wagen op de Zutphenseweg in Klarenbeek, toen hij werd beschoten door geallieerde 
jagers. Hij werd gedood, terwijl zijn zoon, die bij hem was, licht gewond raakte.  
 
Kers, Hein  
geb. Voorst 23-9-1908, ov. Voorst 18-10-1944  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, T07 058A  
Hein Kers werkte bij de NV J.A. Zendijk & Zonen en Twellosche Exportslachterij in Twello 
en was een van de slachtoffers van het bombardement op de fabriek.  
Zijn naam wordt genoemd op de herdenkingsplaquette, die na de oorlog in de fabriek 
werd onthuld, maar na de sloop van de fabrieksgebouwen is overgebracht naar een 
gebouw aan het Raccordement.  
 
Kooij, Nicolaas  
geb. Arnhem 9-12-1893, ov. Voorst 9-4-1945  
begraven begraafplaats Moscowa Arnhem, 6477 inlage 1  
Nicolaas Kooij was een evacué uit Arnhem. Hij werd dodelijk getroffen, toen geallieerde 
jachtvliegtuigen Duitse stellingen in Klein Amsterdam bombardeerden.  
 
Lammers, Evert Jan  
geb. Voorst 23-9-1930, ov. Voorst 11-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, T07 067  
Evert Jan Lammers woonde met zijn ouders en broers op de boerderij Schadewijk in 
Twello. Bij een van de vele aanvallen van raketbommenwerpers die dag werd de 
boerderij getroffen en geheel verwoest. Hij vond hierbij de dood, evenals zijn moeder en 
zijn oma. Zijn vader raakte zwaar gewond en overleed later alsnog aan zijn 
verwondingen.  
 
Lammers, Lambert  
geb. Voorst 11-8-1897, ov. Voorst 11-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, T07 067  
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Lambert Lammers woonde met zijn gezin op de boerderij Schadewijk in Twello. Bij een 
van de vele aanvallen van raketbommenwerpers die dag werd de boerderij getroffen. Hij 
raakte zwaar gewond en overleed later aan zijn verwondingen. Zijn vrouw, één van zijn 
zonen en zijn schoonmoeder werden op slag gedood.  
 
Lammers-van Putten, Gerritje  
geb. Voorst 28-12-1902, ov. Voorst 11-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, T07 067  
Gerritje Lammers-van Putten woonde met haar gezin op de boerderij Schadewijk in 
Twello. Bij een van de vele aanvallen van raketbommenwerpers die dag werd de 
boerderij getroffen. Zij vond hierbij de dood, evenals één van haar zonen en haar 
moeder. Haar man raakte zwaar gewond en overleed later alsnog aan zijn verwondingen.  
 
Lievenstroo, Willem Jan  
geb. Voorst 28-6-1915, ov. Voorst 12-1-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V12 002  
Willem Jan Lievenstroo was landbouwer aan de Hengelderweg in Klein Amsterdam. ’s 
Middags stortte een V1 bij zijn boerderij neer. Een in de buurt aanwezige Duitse militair 
raapte een onderdeel van het projectiel op en wierp het weg, waarna het ontplofte. Het 
kostte Lievenstroo het leven.  
 
Linthorst, Maria Berendina  
geb. Voorst 24-10-1934, ov. Zutphen 14-4-1945  
begraven R.K. begraafplaats Duistervoorde  
Miesje Linthorst woonde met haar ouders en broers en zusjes aan de Doornweerdstraat 
in Duistervoorde. Na de bombardementen van 9 april op Duistervoorde leek het veiliger 
om het einde van de oorlog af te wachten bij familie in Wilp-Achterhoek. Tijdens de 
opmars van de geallieerden kwam Wilp-Achterhoek echter in de vuurlinie te liggen. De 
boerderij van de familie Roest aan de Koestraat werd getroffen door een granaat en 
Miesje werd zwaar gewond naar Zutphen overgebracht, waar zij de volgende dag 
overleed. Haar moeder en een bij hen ondergebrachte evacuée werden op slag gedood.  
 
Linthorst-Roest, Margaretha Maria  
geb. Voorst 17-12-1892, ov. Voorst 13-4-1945  
begraven R.K. begraafplaats Duistervoorde  
Margaretha Maria Linthorst-Roest woonde met haar man en jongste kinderen aan de 
Doornweerdstraat in Duistervoorde. Na de bombardementen van 9 april op 
Duistervoorde leek het veiliger om het einde van de oorlog af te wachten bij familie in 
Wilp-Achterhoek. Tijdens de opmars van de geallieerden kwam Wilp-Achterhoek echter 
in de vuurlinie te liggen. De boerderij van de familie Roest aan de Koestraat werd 
getroffen door een granaat en zij kwam om het leven. Haar jongste dochtertje raakte 
zwaar gewond en overleed een dag later in Zutphen. Een bij hen ondergebrachte 
evacuée werd eveneens dodelijk getroffen.  
 
Lucas, Willem Adrianus Johannes  
geb. Epe 23-6-1875, ov. Voorst 11-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, T08 004  
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Willem Adrianus Johannes Lucas was de vroegere gemeentesecretaris van Voorst. Hij 
raakte levensgevaarlijk gewond door granaatvuur, dat omstreeks 13.00 uur van de 
overzijde van de IJssel kwam. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Ook een andere 
man werd dodelijk getroffen bij de aanval.  
 
Nieuwenhuis, Dirk  
geb. Apeldoorn 13-7-1914, ov. Voorst 18-10-1944  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, T07 058A  
Dirk Nieuwenhuis werkte bij de NV J.A. Zendijk & Zonen en Twellosche Exportslachterij in 
Twello en was een van de slachtoffers van het bombardement op de fabriek.  
Zijn naam wordt genoemd op de herdenkingsplaquette, die na de oorlog in de fabriek 
werd onthuld, maar na de sloop van de fabrieksgebouwen is overgebracht naar een 
gebouw aan het Raccordement.  
 
Pelgröm, Lammerdina Hendrika  
geb. Voorst 18-11-1889, ov. Zutphen 5-5-1945  
begraven R.K. begraafplaats Bussloo, graf 9  
Dina Pelgrim van de Bleumink woonde op boerderij De Bleumink aan de Veldstraat in 
Bussloo. Ze werd getroffen door een granaatscherf en overleed op 5 mei 1945 in 
Zutphen aan haar verwondingen.  
Mevr. Annie Huisman-Pelgröm, petekind van Lammerdina Hendrika Pelgröm, heeft in 
2010 nadere informatie gegeven over de toedracht van het ongeval.n 
Op de ochtend van 13 april had haar tante Dina de Canadese soldaten, die in de buurt 
van de boerderij aanwezig waren, buiten melk gegeven, omdat het warm was en de 
mannen zo bezweet waren. Een dag eerder waren er nog Duitse soldaten rond de 
boerderij geweest en de omgeving werd nog steeds bestookt door de Canadezen. Tante 
Dina werd door een granaatscherf in haar been getroffen. Ook een Canadese soldaat 
raakte gewond. ’s Middags werden de gewonden naar een geïmproviseerd ziekenhuis in 
Zutphen overgebracht. Tante Dina heeft dagen in een kelder gelegen, waar de familie 
haar na de bevrijding van de gemeente Voorst meerdere keren heeft bezocht. Op 5 mei 
1945 is ze aan trombose overleden.  
 
Peters, Roelof  
geb. Apeldoorn 18-3-1889, ov. Voorst 7-2-1945  
graf onbekend  
Roelof Peters was landbouwer aan de Clabanusweg in Klein Amsterdam. ’s Morgens 
stortte een V1 neer op vijf meter afstand van zijn boerderij. Het huis stortte grotendeels 
in en hij raakte dodelijk gewond. Een in het huis aanwezige tante van zijn vrouw raakte 
zwaar gewond en overleed een paar dagen later in het ziekenhuis in Apeldoorn.  
 
Poeder, Albertus  
geb. Marum 13-11-1924, ov. Voorst 28-9-1944  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V04 097  
Albertus Poeder was afkomstig uit de omgeving Leek-Roden. Hij was 19 jaar en zijn 
ouders waren overleden. Nu werkte hij als boerenknecht overal in het land. Op 28 
september 1944 was hij met paard en wagen onderweg, toen hij op de Huttendijk in 
Voorst werd beschoten. Hij overleed aan zijn verwondingen en werd in Voorst begraven. 
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Pas vier jaar na de bevrijding werd een akte van overlijden in zijn woonplaats Roden 
opgemaakt.  
 
Pol, Wilhelmus Johannes  
geb. Voorst 29-6-1914, ov. Voorst 9-4-1945  
begraven R.K. begraafplaats Duistervoorde  
Willem Pol kwam om het leven bij het tweede bombardement op Duits afweergeschut in 
Duistervoorde op 9 april 1945.  
 
Rees, Dorothea van  
geb. Zwolle 30-10-1864, ov. Voorst 11-4-1945  
graf onbekend  
Dorothea van Rees was een van de 87 psychiatrische patiënten, die op kasteel De Poll 
verbleven na de vordering van hun onderkomen in Apeldoorn door de Duitsers. Op 11 
april 1945 was de geallieerde operatie Cannonshot begonnen en kasteel De Poll kwam 
midden in de vuurlinie te liggen. De patiënten zaten in de schuilkelder, maar zij kreeg het 
daar te benauwd en zat op een stoel onder de keldertrap. Zij werd dodelijk getroffen.  
 
Rijssen, Alberta van  
geb. Olst 11-5-1916, ov. Voorst 12-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, T07 069  
Alberta van Rijssen woonde tijdelijk in bij melkboer Jansen in de vroegere 
tuinmanswoning van Hackfort’s Veenhuis. Ze kwam om het leven, toen Canadese 
bommenwerpers het Duitse afweergeschut bij de Steltenberg aan de Wilpseweg wilden 
bombarderen, maar per abuis het huis van melkboer Jansen voor de Steltenberg 
aanzagen.  
 
Roelofs, Aaltjen  
geb. Voorst 14-9-1938, ov. Voorst 2-12-1944  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V10 036  
Aaltjen Roelofs was zes, had een tweelingzusje en haar vader was postkantoorhouder in 
Wilp. Zij woonde met haar ouders, haar tweelingzusje en haar broertje in huize Irene aan 
de Molenallee in Wilp, waarin sinds 1939 het postkantoor was gevestigd. Op 2 december 
1944 om 22.30 uur werd het pand getroffen door een bom, die het geheel verwoestte en 
haar, haar ouders, haar tweelingzusje en haar broertje het leven kostte.  
 
Roelofs, Gerritdina  
geb. Voorst 14-9-1938, ov. Voorst 2-12-1944  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V10 036  
Gerritdina Roelofs was zes, had een tweelingzusje en haar vader was postkantoorhouder 
in Wilp. Zij woonde met haar ouders, haar tweelingzusje en haar broertje in huize Irene 
aan de Molenallee in Wilp, waarin sinds 1939 het postkantoor was gevestigd. Op 2 
december 1944 om 22.30 uur werd het pand getroffen door een bom, die het geheel 
verwoestte en haar, haar ouders, haar tweelingzusje en haar broertje het leven kostte.  
 
Roelofs, Hendrik  
geb. Voorst 4-8-1907, ov. Voorst 2-12-1944  
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begraven alg. begraafplaats Voorst, V10 036  
Hendrik Roelofs was postkantoorhouder in Wilp. Hij woonde met zijn gezin in huize Irene 
aan de Molenallee in Wilp, waarin sinds 1939 het postkantoor was gevestigd. Op 2 
december 1944 om 22.30 uur werd het pand getroffen door een bom, die het geheel 
verwoestte en hem en zijn vrouw en kinderen het leven kostte.  
 
Roelofs jr., Hendrik  
geb. Voorst 5-1-1941, ov. Voorst 2-12-1944  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V10 036  
Hendrik Roelofs jr. was het driejarige zoontje van de postkantoorhouder in Wilp. Hij 
woonde met zijn ouders en zusjes in huize Irene aan de Molenallee in Wilp, waarin sinds 
1939 het postkantoor was gevestigd. Op 2 december 1944 om 22.30 uur werd het pand 
getroffen door een bom, die het geheel verwoestte en hem, zijn ouders en zijn zusjes het 
leven kostte.  
 
Roelofs-Olthoff, Gerritdina Johanna  
geb. Diepenveen 3-5-1908, ov. Voorst 2-12-1944  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V10 036  
Gerritdina Johanna Roelofs-Olthoff was de echtgenote van de postkantoorhouder in 
Wilp. Zij woonde met haar gezin in huize Irene aan de Molenallee in Wilp, waarin sinds 
1939 het postkantoor was gevestigd. Op 2 december 1944 om 22.30 uur werd het pand 
getroffen door een bom, die het geheel verwoestte en haar en haar man en kinderen het 
leven kostte.  
 
Roeloffzen, Arnoldus  
geb. Apeldoorn 22-1-1920, ov. Voorst 13-4-1945  
begraven Haagewinde Apeldoorn  
Arnoldus Roeloffzen was 25 jaar. Hij woonde in Apeldoorn en werkte bij bakker Wolbrink 
in De Vecht. Hij werd dodelijk getroffen, toen De Vecht na een zwaar bombardement ook 
nog eens onder hevig granaatvuur kwam te liggen. Zijn baas en twee evacués kwamen 
eveneens bij de granaataanval om het leven.  
 
Ronge, Marinus Arend  
geb. Amsterdam 8-11-879, ov. Voorst 9-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, T04 059  
Marinus Arend Ronge was een trekker uit Leiden en toevallig in Twello. Hij kwam om het 
leven bij het eerste van de twee bombardementen op Duistervoorde. Hij was op dat 
moment bij een familie aan de Doornweerdstraat, waarvan ook de vrouw des huizes 
dodelijk werd getroffen.  
 
Schaap, Adam Egbert  
geb. Voorst 1-12-1916, ov. Voorst 11-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V2 038A  
Adam Egbert Schaap woonde met zijn oom op de boerderij de Wellenberg op de 
Voorsterklei. Vanuit Zutphen werd de boerderij door Engelse jagers beschoten. Hij werd 
dodelijk getroffen door een granaat.  
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Schoonheden, Theodorus Christiaan  
geb. Voorst 29-10-1906, ov. Voorst 10-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V12 012A  
Theodorus Christiaan Schoonheden werd op 9 april 1945 levensgevaarlijk gewond door 
de scherven van één van de splinterbommen, die door geallieerde jachtvliegtuigen 
werden afgeworpen in de omgeving van de Enkweg en de Gravenstraat. Hij werd naar 
het noodhospitaal in de Beele overgebracht, waar hij een dag later overleed.  
 
Schrijver-Wiltink, Martha  
geb. Gorssel 29-9-1899, ov. Voorst 22-2-1944  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, T08 011  
Martha Schrijver-Wiltink woonde op de boerderij de Hazelt in Terwolde. Ze was binnen 
bezig, toen de boerderij op 22 februari 1944 werd getroffen door een groot aantal 
bommen, afkomstig van overvliegende geallieerde bommenwerpers. De geallieerden 
waren van plan de Duitse luchtvaartindustrie een slag toe te brengen, maar begingen de  
noodlottige fout de steden Nijmegen, Arnhem en Enschede te bombarderen Er vielen in 
totaal bijna duizend doden te betreuren, waaronder Marta Schrijver-Wiltink.  
 
Schuitert, Hendrik Jan  
geb. Voorst 25-8-1902, ov. Voorst 25-3-1945  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, T04 057  
Hendrik Jan Schuitert werd getroffen bij het bombarderen van schepen, die aan de 
loswal in Terwolde lagen.  
 
Slotman, Johannes Wilhelmus  
geb. Haaksbergen 7-4-1908, ov. Voorst 9-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Haaksbergen  
Johannes Wilhelmus Slotman kwam om het leven bij het tweede bombardement op 
Duits afweergeschut in Duistervoorde op 9 april 1945. Hij was medewerker van de Blok-
ploeg en bezig hulp te verlenen aan de slachtoffers van de eerste aanval.  
 
Til, Johannes Albertus van  
geb. Voorst 6-6-1913, ov. Deventer 28-10-1944  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, T02 051B  
Johannes Albertus van Til was broodbakker en overleed op 28-10-1944 in Deventer. Het 
is niet duidelijk bij wel incident hij betrokken is geraakt. Het was op de dag van zijn 
overlijden zeer onrustig in de gemeente Voorst. Er vonden verschillende bomaanvallen 
op het station van Twello plaats. Ook viel er die dag een bom in de omgeving van de 
Streilerweg, waarbij een paard en een bakkerswagen moesten worden uitgegraven.  
 
Tongeren, Johan Jacobus van  
geb. Deventer 10-5-1926, ov. Voorst 14-1-1944  
begraven alg. begraafplaats Deventer  
Johan Jacobus van Tongeren werkte als loopjongen bij kruidenier Zandvliet in Deventer. 
Hij passeerde juist op de bakfiets, toen er bommen vielen op de IJsseldijk ter hoogte van 
de Ziele in Twello. Hij raakte zwaar gewond en overleed even later aan zijn 
verwondingen. Een naast hem fietsend meisje bleef ongedeerd.  
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Uenk, Bernard  
geb. Warnsveld 5-8-1870, ov. Apeldoorn 25-4-1945  
graf onbekend  
Bernard Uenk was weduwnaar en woonde in bij de familie Barmentloo op de Roskam 
aan de Rijksstraatweg in Voorst. Bij een van de vele geallieerde bombardementen op 
Duitse stellingen werd de Roskam door een splinterbom getroffen. De bom ontplofte 
echter niet. Hij besloot naar buiten te gaan, omdat hij de luchtdruk vreesde, die met het 
ontploffen van bommen gepaard gaat. Hij werd door een scherf getroffen en overleed 
ruim twee weken later in Apeldoorn aan zijn verwondingen.  
 
Uijt den Bogaard-Zweers, Dirkje Harmina uit den  
geb. Voorst 10-3-1903, ov. Voorst 13-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V12 017  
Dirkje Harmina Uijt den Bogaard-Zweers woonde met haar man en neefje op de 
boerderij de Kophof aan de Tienmorgen in Wilp-Achterhoek. Op 13 april 1945 kwam 
Wilp-Achterhoek bij het oprukken van de geallieerde troepen onder vuur te liggen. De 
Kophof kreeg een voltreffer te verduren en zij kwam om het leven, samen met haar 
neefje Arend. Een op de boerderij aanwezige oudere dame raakte levensgevaarlijk 
gewond en overleed een paar dagen later in het ziekenhuis in Zutphen.  
 
Veen, Gerhard Willem  
geb. Voorst 16-3-1880, ov. Voorst 10-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, T10 012  
Gerhard Willem Veen was schilder in Twello. Hij werd dodelijk getroffen door 
granaatvuur, dat op 10-4-1945 omstreeks 13.00 uur van de overzijde van de IJssel kwam. 
Een andere man raakte bij de aanval levensgevaarlijk gewond en overleed later aan zijn 
verwondingen.  
 
Velde, Dina van der  
geb. Voorst 23-8-1916, ov. Voorst 9-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V12 009  
Dina van der Velde werd dodelijk getroffen door de scherven van één van de 
splinterbommen, die door geallieerde jachtvliegtuigen werden afgeworpen in de 
omgeving van de Enkweg en de Gravenstraat. Ze was op weg naar de schuilkelder met 
haar broers en zussen, maar ze kwamen te laat. Haar broers Gerrit Jan en Pieter en haar 
zussen Gerritje Johanna en Maria Aleida kwamen eveneens om.  
 
Velde, Gerrit Jan van der  
geb. Voorst 12-2-1918, ov. Voorst 9-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V12 009  
Gerrit Jan van der Velde werd dodelijk getroffen door de scherven van één van de 
splinterbommen, die door geallieerde jachtvliegtuigen werden afgeworpen in de 
omgeving van de Enkweg en de Gravenstraat. Hij was op weg naar de schuilkelder met 
zijn broer en drie zussen, maar ze kwamen te laat. Zijn broer Pieter en zijn zussen 
Gerritje Johanna, Dina en Maria Aleida kwamen eveneens om.  
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Velde, Gerritje Johanna van der  
geb. Voorst 3-8-1914, ov. Voorst 9-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V12 008B  
Gerritje Johanna van der Velde werd dodelijk getroffen door de scherven van één van de 
splinterbommen, die door geallieerde jachtvliegtuigen werden afgeworpen in de 
omgeving van de Enkweg en de Gravenstraat. Ze was op weg naar de schuilkelder met 
haar broers en zussen, maar ze kwamen te laat. Haar broers Gerrit Jan en Pieter en haar 
zussen Dina en Maria Aleida kwamen eveneens om.  
 
Velde, Maria Aleida van der  
geb. Voorst 21-9-1925, ov. Voorst 9-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V12 009  
Maria Aleida van der Velde werd dodelijk getroffen door de scherven van één van de 
splinterbommen, die door geallieerde jachtvliegtuigen werden afgeworpen in de 
omgeving van de Enkweg en de Gravenstraat. Ze was op weg naar de schuilkelder met 
haar broers en zussen, maar ze kwamen te laat. Haar broers Gerrit Jan en Pieter en haar 
zussen Gerritje Johanna en Dina kwamen eveneens om.  
 
Velde, Pieter van der  
geb. Voorst 11-5-1923, ov. Voorst 9-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V12 009  
Pieter van der Velde werd dodelijk getroffen door de scherven van één van de 
splinterbommen, die door geallieerde jachtvliegtuigen werden afgeworpen in de 
omgeving van de Enkweg en de Gravenstraat. Hij was op weg naar de schuilkelder met 
zijn broer en drie zussen, maar ze kwamen te laat. Zijn broer Gerrit Jan en zijn zussen 
Gerritje Johanna, Dina en Maria Aleida kwamen eveneens om.  
 
Voskamp-Beumer, Tonia Willemina  
geb. Apeldoorn 29-7-1874, ov. Voorst 11-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, T07 068A  
Tonia Willemina Beumer-Voskamp was bij haar dochter, die met haar gezin op de 
boerderij Schadewijk in Twello woonde. Bij een van de vele aanvallen van 
raketbommenwerpers op 11-4-1945, werd de boerderij getroffen. Tonia Willemina 
Voskamp-Beumer kwam hierbij om het leven, evenals haar dochter en één van haar 
kleinzonen. Haar schoonzoon raakte zwaar gewond en overleed later aan zijn 
verwondingen.  
 
Gerrit de Vries  
geb. Voorst 1-1-1919, ov. Voorst 11-4-1945  
begraven Wenum Apeldoorn  
Gerrit de Vries woonde met zijn familie op een boerderij aan de Apeldoornse kant van de 
Teugseweg. Twee Duitse soldaten kwamen paard en wagen vorderen. Hij moest mee als 
voerman om munitie van Terwolde naar Apeldoorn te brengen. Op de terugtocht werd 
de reis onderbroken vanwege luchtalarm. Toen de soldaten op de wagen sprongen om 
de reis te vervolgen, viel per ongeluk een schot. Hij werd getroffen en overleed een paar 
uur later in een huis in Terwolde aan zijn verwondingen.  
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Weijenberg-Buitenhuis, Dirkje  
geb. Apeldoorn 18-3-1865, ov. Apeldoorn 7-2-1945  
graf onbekend  
Dirkje Weijenberg-Buitenhuis woonde in Zutphen. Ze bevond zich op een boerderij aan 
de Clabanusweg in Klein Amsterdam, waar een nichtje met haar man woonde, toen een 
V1 neerstortte op vijf meter afstand. Het huis stortte grotendeels in en zij raakte zwaar 
gewond. Ze overleed een paar dagen later in het ziekenhuis in Apeldoorn. De echtgenoot 
van haar nichtje kwam eveneens om het leven.  
 
Weijenberg-Nijveld, Hendrika Maria  
geb. Brummen 1-4-1879, ov. Voorst 5-9-1944  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V10 025A  
Hendrika Maria Weijenberg-Nijveld woonde op de boerderij het Leemgoor aan de 
Kruisbosweg in Voorst en stond samen met familie en buren naar het luchtdoelgeschut 
vanuit Zutphen te kijken. Ze werd getroffen door een luchtdoelgranaat.  
 
Weijkamp, Johannes Petrus  
geb. Groningen 13-10-1887, ov. Voorst 5-4-1945  
graf onbekend  
Johannes Petrus Weijkamp was 57 jaar oud en woonde aan de Veenhuizerweg in 
Apeldoorn. Hij was op de fiets in Teuge, toen Duitse militairen zijn fiets vorderden. Hij 
deed net of hij het bevel tot stoppen niet hoorde, fietste door en werd doodgeschoten.  
 
Weijn, Johannes  
geb. Apeldoorn 28-1-1889, ov. Voorst 10-2-1945  
graf onbekend  
Johannes Weijn woonde met zijn gezin aan het Molenveld in Twello. ’s Middags voerde 
een aantal Amerikaanse bommenwerpers een aanval uit op de spoorlijn tussen Twello en 
Teuge ter hoogte van het Wezeveld. Verschillende woningen aan het Molenveld werden 
geraakt en hij en een zoon raakten zwaar gewond. Ze werden naar het ziekenhuis in 
Deventer vervoerd, waar hij ’s avonds aan zijn verwondingen overleed. Zijn zoon 
overleefde het incident.  
 
Wierst, Gerardus van  
geb. Deventer 1-7-1923, ov. Voorst 13-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V12 012B  
Gerardus van Wierst was in de gemeente Voorst komen wonen, toen hij zestien jaar was. 
Hij woonde op de Posterenk en werkte als automonteur. In de oorlog verhuisde hij naar 
Zutphen. Hij kwam waarschijnlijk om door granaatvuur, toen de Posterenk in de vuurlinie 
kwam te liggen tijdens de geallieerde opmars.  
 
Willems, Willems  
geb. Olst 1-1-1889, ov. Voorst 18-10-1944  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, T07 057B  
Willem Willems werkte bij de NV J.A. Zendijk & Zonen en Twellosche Exportslachterij in 
Twello en was een van de slachtoffers van het bombardement op de fabriek.  
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Zijn naam wordt genoemd op de herdenkingsplaquette, die na de oorlog in de fabriek 
werd onthuld, maar na de sloop van de fabrieksgebouwen is overgebracht naar een 
gebouw aan het Raccordement.  
 
Witteveen, Gerard  
geb. Voorst 10-10-1897, ov. Voorst 18-10-1944  
begraven alg. begraafplaats Terwolde, T07 057A  
Gerard Witteveen werkte bij de NV J.A. Zendijk & Zonen en Twellosche Exportslachterij 
in Twello en was een van de slachtoffers van het bombardement op de fabriek.  
Zijn naam wordt genoemd op de herdenkingsplaquette, die na de oorlog in de fabriek 
werd onthuld, maar na de sloop van de fabrieksgebouwen is overgebracht naar een 
gebouw aan het Raccordement.  
 
Wolbrink, Johannes Hendrikus  
geb. Steenderen 3-9-1901, ov. Voorst 13-4-1945  
begraven R.K. begraafplaats De Vecht, midden 54  
Johannes Hendrikus Wolbrink was bakker in De Vecht. Hij werd dodelijk getroffen, toen 
De Vecht na een zwaar bombardement ook nog eens onder hevig granaatvuur kwam te 
liggen. Zijn knecht en twee evacués kwamen eveneens bij de granaataanval om het 
leven.  
 
Zuurveen-Bosman, Hendrika Hermina  
geb. Deventer 1-8-1857, ov. Zutphen 16-4-1945  
graf onbekend  
Hendrika Hermina Zuurveen-Bosman was weduwe en woonde als kostgangster op de 
boerderij de Kophof aan de Tienmorgen in Wilp-Achterhoek. De boerderij kreeg een 
voltreffer te verduren tijdens de geallieerde opmars. Zij raakte levensgevaarlijk gewond 
en overleed een paar dagen later in het ziekenhuis in Zutphen. Ook de vrouw des huizes 
werd dodelijk getroffen, samen met haar neefje.  
 
Zwam, Berendina Theodora van  
geb. Arnhem 27-12-1927, ov. Voorst 11-11-1944  
begraven Moscowa Arnhem, 173 inlage 2  
Berendina Theodora van Zwam was een zestienjarige evacuée uit Arnhem. Ze woonde 
tijdelijk in bij de familie Wolters aan de Noord Emperweg in Voorst. Op 11-11-1944 om 
9.00 uur vond een aanval met vijf vliegtuigen en veel mitrailleurvuur plaats in de richting 
Voorst. A.A. Bloem vermeldde deze aanval in zijn oorlogsdagboek. Hij maakte ook 
melding van een gedode man, die Wolters zou heten. Van dit slachtoffer is niets bekend. 
Waarschijnlijk is het slachtoffer de uit Arnhem geëvacueerde Berendina Theodora van 
Zwam.  
 
Zweers, Arend Gerrit  
geb. Voorst 22-7-1932, ov. Voorst 13-4-1945  
begraven alg. begraafplaats Voorst, V12 017  
Arend Gerrit Zweers was twaalf jaar en woonde bij zijn oom en tante op de boerderij de 
Kophof aan de Tienmorgen in Wilp-Achterhoek. Bij het oprukken van de geallieerde 
troepen kwam Wilp-Achterhoek onder vuur te liggen. De Kophof kreeg een voltreffer te 



39 
 

verduren en hij kwam samen met zijn tante om het leven. Een op de boerderij aanwezige 
oudere dame raakte levensgevaarlijk gewond en overleed een paar dagen later in het 
ziekenhuis in Zutphen.  
 
Zweers, Allard  
geb. Voorst 22-2-1912, ov. Apeldoorn 22-3-1945  
begraven begraafplaats Nijbroek  
Allard Zweers was voerman. Hij reed met paard en wagen op de kruising van de 
Vaassenseweg met de Middendijk, toen hij werd beschoten vanuit een vliegtuig. Hij 
overleed in Apeldoorn aan zijn verwondingen.  


