Jacob van 't Hoff
Geboren:

Hardinxveld Zuid Holland 10 - 01 – 1901

Overleden:

29 - 03 – 1945 Branch Camp Omuto Fukuoka nr.17 Japan

Beroep:
Begraafplaats±
Naaste familie±

(kroep Longontsteking, pneumonia)
Sergeant Machinist Koninklijke Marine
Fukuoka Japan

Zoon van Antonie van 't Hoff en Neeltje Aartje Vermeulen
Echtgenoot van Suzanna Christina van Rosevelt
Over Jacob van 't Hoff
Jacob was sergeant-machinist op de Piet
Hein en behoorde bij de overlevenden na het
zinken door een torpedo aanval van de
Japanse torpedobootjagers Asashio en Osiho
op 19 februari 1942 in de straat Bandoeng Na
de overgave werd hij als POW te werk gesteld
aan de Birma spoorweg en aan het eind van
de oorlog in de kolenmijn van Fukuoka in
Japan waar hij kort voor het einde van de
oorlog overleed aan een longontsteking. Voor
zijn moedig optreden bij het bestrijden van de
brand in de machinekamer van de Piet Hein
werd hij postuum onderscheiden en later werd
zijn naam verbonden aan een van de in
zestiger jaren gebouwde mijnevegers van de Koninklijke Marine. Branch Camp Fukuoka Wikipedia en het
verslag over "the Long Wall" in de Java-Post
Onderscheiding±

Bronzen Leeuw

Kampen in Japan
Fukuoka #17 Branch Prisoner of War Camp was een Japans militair oorlogsgevangenen kamp
Locatie Mitsui Kozan Miike Kogyo-Sho kolenmijn en Mitsui Zink verwerking in Shinminato-machi, Omutashi, Fukuoka-ken,
Er waren in Japan bij de capitulatie van Japan totaal ongeveer 36.000 geallieerde krijgsgevangenen, waarvan ongeveer 7200 Nederlanders. De krijgsgevangenkampen in Japan
waren verspreid over het gehele land.
DISTRICTNAAM.
Overal werden de kampen door de Japanners aangeduid met de naam van het district en een
nummer, de zogenaamde Districtnaam. Deze aanduidingen werden bij vrijwel alle kampen
meerdere malen veranderd. Hierbij bleef meestal de naam van het district gelijk en
veranderde alleen het nummer, maar soms veranderde ook de naam van het district. Dit is
(zeer) verwarrend en daarom wordt hier alleen de laatste districtnaam, die in augustus 1945
gold, gebruikt. Deze staat vermeld links in de koptitel van de betreffende kamp-pagina.
KAMPNAAM.
De kampen hadden ook een naam, die betrekking had op de plaats waar het kamp gelegen
was, de zogenaamde Kampnaam. Deze staat vermeld in het midden van de koptitel van de
betreffende kamp-pagina.
ALTERNATIEVE KAMPNAMEN.
Sommige kampen hadden niet één kampnaam, maar meerdere. Op de betreffende kamppagina staan deze links boven vermeld. Er is een lijst van alternatieve kampnamen, waarmee
de bijbehorende districtsnaam kan worden gevonden..

