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geschreven door
Jan Altena Hzn

Van de auteur.
Voor u ligt een verhaal over een heel droevige gebeurtenis. Op 28 september
1944 werd Egbert Altena, samen met nog twee andere burgers, zonder vorm van
proces te Kampen door de Duitse bezettingsmacht gefusilleerd. Bij zijn gezinsen familieleden is deze gebeurtenis algemeen bekend. Maar het hoe en waarom
ervan is altijd onduidelijk gebleven.
April 2015

Jan Altena Hzn
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Verantwoording
Toen mijn broer Egbert Altena Hzn. op oudejaarsavond 2002 plotseling overleed
kwam ik in het bezit van zijn aantekeningen over zijn stamboomonderzoek van
onze ouders, de families Altena en Blom, maar ook over dit trieste voorval in
Kampen. Door de kinderen van Egbert Altena zelf bleek al een onderzoek naar
de achtergronden en de exacte toedracht van deze executie gedaan te zijn. Een
eerste opzet van een verhaal, geschreven door zijn dochter Han, vond ik in de
nalatenschap van mijn broer terug. Daarop volgde van mijn kant een
voorzichtige poging om e.e.a. in boekvorm vast te leggen. Deze poging is in
2005 gestopt. De pijn en het verdriet met daarbij alle emoties lieten een
publicatie nog niet toe.
In 2014, 70 jaar na dato, is alsnog in goed overleg met mijn nichten Herma,
Janny en Han, dochters van Egbert Altena, deze droevige gebeurtenis vastgelegd.
Han Altena heeft toen haar verhaal opnieuw geschreven. Bij het samenstellen
van dit boek is hiervan gebruik gemaakt en getracht dit verhaal zo goed mogelijk
tot zijn recht te laten komen. Daarbij zijn ook de aantekeningen van mijn broer
Egbert Altena Hzn en de uit het onderzoek door de dochters van Egbert Altena
verzamelde gegevens gebruikt. Het geheel geeft zo goed mogelijk de
gebeurtenissen weer zoals deze voor, tijdens en na de executie zijn vastgesteld.
Maar daar is het niet bij gebleven. Het onderzoek breidde zich als van zelf uit.
Gebruik makende van allerlei archieven, mondelinge overdracht en het weinige
materiaal dat binnen de familie nog aanwezig is, is er een complete biografie
over Egbert Altena ontstaan.
Waar in dit verhaal gesproken wordt over Egbert Altena, wordt bedoeld Egbert
Altena, geboren te Genemuiden op 24 juli 1908 en overleden op 28 september
1944 te Kampen, oud 36 jaar.
Zoals vroeger er een ongeschreven vernoemingsregel werd gehanteerd, zo zien
we dat na de gewelddadige dood van Egbert Altena in de gezinnen van zijn
broers en zussen na de geboorte van een jongetje de baby bij de burgerlijke stand
de naam Egbert krijgt. Waar in dit verhaal gesproken wordt over een andere
Egbert Altena, dan is de vadersnaam afgekort toegevoegd, bijvoorbeeld bij
Egbert Altena Hzn, geboren te Balkbrug op 2 juli 1947 en overleden op 31
december 2002 te Arnhem, oud 55 jaar.
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Mijn dank gaat uit naar mijn nichten Herma, Janny en Han Altena voor alle
gegevens die zij mij ter beschikking hebben gesteld om dit boek over hun vader
te kunnen samenstellen. Ook de laatste proeve van het boek is door hun
nagekeken en van correcties en aanvullingen voorzien.
Als samensteller ben ik bovenal God dankbaar. Hij heeft mij alles gegeven om
dit boek te kunnen samenstellen. Ik hoop verder dat dit boek zijn weg binnen de
familie en daarbuiten mag vinden en dat hierdoor deze droevige gebeurtenis zo
tot een blijvende herinnering in de geslachten mag blijven.
Jan Altena Hzn.
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Niet bekend is waar en wanneer deze foto is gemaakt. Een mogelijkheid is, dat
deze foto van Egbert Altena (links) in oktober 1928 in Utrecht is gemaakt. Op 1
oktober 1928 gaat hij in militaire dienst. Hij heeft daar in Utrecht paardrijden
geleerd. De andere persoon (rechts in rijbroek) is misschien de instructeur.
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