Slachtoffers Tweede Wereldoorlog die begraven liggen of hebben gelegen op de Algemene
Begraafplaats aan de Munnikenweg te Veenendaal

Grafnr.* Naam slachtoffer

Geboren

Overleden

214

18‐10‐1881 te Ede

25‐04‐1945

Achterberg, Jan

Omgekomen op het erf van boerderij De Vendel aan de Vendelseweg te Veenendaal bij een granaatbeschieting. De week ervoor was het
huis van voerman Jan Achterberg aan de Vendelseweg 38 zwaar getroffen en kreeg zijn gezin onderdak bij Jan Vonk op boerderij De
Vendel.

929

Achterberg, Jan

14‐10‐1904 te Veenendaal

24‐04‐1945

Omgekomen in de schuur achter zijn woning aan de Buurtlaan 9 te Veenendaal door een granaatinslag.

938

Auperlé , Johannis

27‐06‐1919 te Middelharnis

16‐04‐1945

Doodgeschoten door een Nederlandse SS’er in het spergebied aan de Bovensteeg te Ede omdat hij de vereiste papieren niet kon tonen. Hij
woonde aan de Vendelseweg 27 te Veenendaal.

855

Barneveld, Martinus van

09‐05‐1920 te Oosterhout

26‐11‐1944

In Wageningen geraakt door Engels artillerievuur. Hij is overleden in het noodziekenhuis aan de Dijkstraat te Veenendaal aan ‘de gevolgen
van een verbloeding door granaatscherfverwonding in het rechter been’. Hij woonde aan het Talmaplein te Veenendaal.

915

Beek, Hendrik van

03‐07‐1925 te Arnhem

24‐04‐1945

Een granaatscherf doorboorde zijn stoel en drong zijn lichaam binnen bij een bezoek aan de woning De Savornin Lohmanstraat 52 te
Veenendaal. Hij woonde bij zijn ouders aan de Gelderselaan (naam voor de Prins Bernhardlaan in de oorlogsjaren 1942‐1945) in Gelders
Veenendaal.

815

Beek, Johannes van de

05‐07‐1904 te Barneveld

19‐04‐1945

Johannes was bezig de luiken van zijn woning aan de Vendelseweg 65 te sluiten omdat de ruiten waren gesneuveld bij een granaataanval.
Op dat moment kwam er weer een aanval en werd hij dodelijk getroffen.

536

Blankestijn, Petrus Hendrikus

19‐05‐1911 te Veenendaal

07‐11‐1943

Is in Ommen gearresteerd, wist te ontvluchten en is gefusilleerd in Amsterdam. Hij woonde aan het Verlaat te Veenendaal.

656

Bosma, Anne

15‐08‐1920 te Ede

14‐05‐1940

Hij was dienstplichtig soldaat bij de Staf van het 4e Grensbataljon van de Koninklijke Landmacht. Is gesneuveld op de Oirschotseweg te
Moergestel. Hij woonde aan de Mulderslaan te Gelders Veenendaal.

480

Bovenkamp, Aart van de

15‐06‐1911 te Ede

10‐05‐1940

Hij was dienstplichtig soldaat bij de 3e Compagnie van het 17e Grensbataljon van de Koninklijke Landmacht. Is gesneuveld in Wessem in
Limburg. Hij woonde aan de Emmalaan in Gelders Veenendaal.

923

Bovenkamp‐Bolderman, F. v.d. 24‐12‐1890 te Veenendaal

19‐04‐1945

Frederika is omgekomen in de Gortstraat nadat ze bij een beschieting dodelijk gewond raakte door een granaatsplinter. Ze woonde ook in
de Gortstraat.

546

Brandhof, Jan van den

27‐09‐1916 te Renswoude

22‐09‐1944

De uit Overberg afkomstige Jan was lid van het verzet. Hij is doodgeschoten langs de spoorbaan aan de Haarweg te Overberg.

395Alg.

Brouwer, Christiaan Johannes 19‐11‐1918 te Nieuw‐Vennep

13‐05‐1940

Hij was dienstplichtig korporaal en kok bij de 2e Compagnie van het 3e Bataljon van het 10e Regiment Infanterie van de Koninklijke
Landmacht. Hij is gesneuveld toen hij probeerde de Duitse SS bij Prattenburg tot staan te brengen.

230

Brouwer, Gijsbert

16‐04‐1882 te Renswoude

21‐04‐1945

Hij raakte aan de Emmalaan gewond bij een granaatbeschieting. Nadat hij was overgebracht naar het noodhospitaal in de kelder van de
D.S. van Schuppen, overleed hij daar aan zijn verwondingen.

36

Budding, Jelis

21‐04‐1904 te Veenendaal

14‐01‐1944

Hij werd op de Buurtlaan neergeschoten door de Sicherheitsdienst. De SD was op zoek naar ‘een Budding’. Ze hadden wel tien adressen,
waaronder dat van Jelis, maar die had er niets mee te maken. De schutter beweerde later dat Jelis had willen vluchten.

P058

Buitenhuis, Jacob

28‐12‐1902 te Rhenen

06‐01‐1945

Jacob, die aan het Benedeneind woonde, is als dwangarbeider afgevoerd naar Duitsland. Hij stierf in Brandenburg an der Havel aan
hartzwakte.

001

Buuren, Jacob van

23‐12‐1877 te Delfzijl

07‐03‐1945

Jacob, die in Gelders Veenendaal woonde, was lid van het verzet. Hij is omgekomen in het concentratiekamp Neuengamme. Zijn naam
staat ook op de gedenksteen van het graf van zijn vrouw.

001

Buuren, Jan van

04‐06‐1914 te Veenendaal

03‐05‐1945

Jan, die in Gelders Veenendaal woonde, was lid van het verzet. Hij zat als gevangene op een boot in de Lübeckse Baai voor Neustadt.
Bombarderende Engelsen dachten de Wehrmacht te treffen. Ruim 7000 gevangenen kwamen om het leven. Zijn naam staat ook op de
gedenksteen van het graf van zijn moeder.

E244

Doorn, Adam Barend van

20‐07‐1887 te Veenendaal

17‐03‐1945

Barend, die in de Hoofdstraat woonde, was lid van het verzet. Bij een massale arrestatie is hij opgepakt, hoewel hij niets met de zaak te
maken had. Hij is omgekomen in het concentratiekamp Neuengamme. Op de gedenksteen van het graf van zijn vrouw staat ook zijn naam.

E244

Doorn, Jan Alard Gerard van

04‐05‐1921 te Veenendaal

24‐03‐1945

Jan Alard Gerard, die in de Hoofdstraat woonde,was lid van het verzet. Bij een massale arrestatie is hij opgepakt, hoewel hij niets met de
zaak te maken had. Hij is omgekomen in het concentratiekamp Neuengamme. Op de gedenksteen van het graf van zijn moeder staat ook
zijn naam.

157

Doorn, Gerrit van

23‐10‐1888 te Veenendaal

25‐04‐1945

Gerrit, die aan het Kostverloren woonde, is als dwangarbeider afgevoerd naar Duitsland. Hij is omgekomen in het concentratiekamp
Dessau.

932

Dijk, Wessel van

29‐03‐1927 te Ede

18‐05‐1945

Wessel is omgekomen bij de explosie van de bunker aan De Klomp naast de spoorlijn Utrecht‐Arnhem. Er waren vijf doden te betreuren.
Jongens hebben waarschijnlijk aan munitie gezeten die daar kort na de oorlog nog opgeslagen was. Wessel, die aan het Boveneind in
Gelders Veenendaal woonde, ging met Evert van Santen de jongens waarschuwen.

901

Dijkhorst, Teunis

09‐10‐1895 te Scherpenzeel

26‐03‐1945

Teus is doodgeschoten door een Duitser omdat hij in spertijd in zijn tuin aan de Prins Bernhardlaan aan het werk was.

939

Engelaan, Jacob

29‐06‐1905 te Rijswijk

02‐12‐1944

Jaap was lid van het verzet en woonde aan de Kerkewijk. Hij was op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Daar deed de
Siecherheitsdienst huiszoeking en werd ook hij meegenomen. Hij had bovendien ‘foute’ gegevens bij zich. Met twaalf andere
verzetsmensen is hij op het terrein van de Koning Willem III kazerne te Apeldoorn gefusilleerd.

924

Engelenburg‐Spies Christina v. 04‐03‐1919

25‐04‐1945

Tiny is omgekomen in de Gortstraat bij een beschieting. Ze holde met haar man, kind en zus naar de schuilkelder maar kon die, net als haar
zus, niet meer bereiken.

922

Gaasbeek, Willem

20‐03‐1930 te Ede

18‐05‐1945

Willem, uit Gelders Veenendaal, is omgekomen bij de explosie van de bunker aan De Klomp naast de spoorlijn Utrecht‐Arnhem. Er waren
vijf doden te betreuren. Jongens hebben waarschijnlijk aan munitie gezeten die daar kort na de oorlog nog opgeslagen was.

703

Garderen, Melis Jan van

19‐11‐1926 te Veenendaal

11‐07‐1941

Melis, uit De Haspel te Veenendaal, is omgekomen bij een munitieongeval te Wageningen.

E132

Ginkel, Hendrik van

10‐04‐1922 te Barneveld

24‐12‐1944

Hendrik, die in de Achterkerkstraat woonde, was onderweg naar Amsterdam. Bij een razzia in de trein werd hij zonder reden opgepakt. Hij
moest op transport naar Duitsland en is als dwangarbeider omgekomen in Zöschen, een buitenkamp van het concentratiekamp
Buchenwald.

M134

Hardeman, Hendrik Rijk

27‐07‐1906 te Veenendaal

21‐09‐1944

De KNIL‐militair Hardeman was aan boord van de Hofuku Maru die met 1289 Britse en Nederlandse krijgsgevangenen bij de Filipijnen door
Amerikaanse bommenwerpers tot zinken is gebracht. Op de gedenksteen op graf M134 staat zijn naam.

910

Hardeveld, Cornelis van

24‐02‐1900 te Veenendaal

30‐04‐1945

Kees, die in Gelders Veenendaal woonde, was lid van het verzet. Hij is opgepakt nadat een gevangene doorsloeg. Daarna is hij door de
Duitsers in Utrecht gefusilleerd.

467

Hensen, Hendrikus

22‐11‐1923 te Veenendaal

08‐04‐1944

Hendrikus, die in de Zandstraat woonde is als dwangarbeider afgevoerd naar Duitsland en omgekomen in het kamp Spergau.

322

Heuvel, Wessel van den

04‐09‐1925 te Veenendaal

01‐08‐1941

Wessel is omgekomen bij het demonteren van een granaat in de schuur bij zijn huis aan het Da Costaplein.

878

Hout, Roelof in ’t

17‐03‐1925 te Nieuwer‐Amstel 22‐02‐1945

Roelof, die aan de Groenelaan woonde, reed in De Neude bij Wageningen met paard‐en‐wagen op een landmijn.

E225

Kleuver, Gerrit de

19‐07‐1923 te Ede

17‐04‐1945

Gerrit, die in de Davidstraat woonde, is opgepakt bij een nachtelijke razzia. Hij werd tewerkgesteld in Lippendorf in Duitsland. Met zijn
plaatsgenoot Dirk Valkenburg is hij enkele dagen na de bevrijding omgekomen in Rötha toen Duitsers plotseling het vuur openden.

530

Kleuver, Sander de

10‐11‐1923 te Veenendaal

12‐03‐1945

Sander, die in de Smidstraat woonde, was lid van het verzet. Hij is gearresteerd na verraad en geëxecuteerd in Amsterdam.

921

Koen, Jacob

14‐02‐1929 te Veenendaal

18‐05‐1945

Jacob, die aan de Buurtlaan in Gelders Veenendaal woonde, is omgekomen bij de explosie van de bunker aan De Klomp naast de spoorlijn
Utrecht‐Arnhem. Er waren vijf doden te betreuren. Jongens hebben waarschijnlijk aan munitie gezeten die daar kort na de oorlog nog
opgeslagen was.
908
Koene, Jan
01‐10‐1922 te Zwartewaal
05‐12‐1944
Jan was lid van het verzet. Zijn ouders kwamen naar Veenendaal, maar hij bleef met zijn broer Johan op de tuinderij in Zwartewaal wonen.
Daar werden ze verraden omdat ze onderduikers hadden. Jan is op de vlucht doodgeschoten en herbegraven in Veenendaal.

908

Koene, Pieter Johannes

21‐09‐1920 te Hellevoetsluis

05‐12‐1944

Johan was lid van het verzet. Zijn ouders kwamen naar Veenendaal, maar hij bleef met zijn broer Jan op de tuinderij in Zwartewaal wonen.
Daar werden ze verraden omdat ze onderduikers hadden. Johan is op de vlucht doodgeschoten en herbegraven in Veenendaal.

908

Koene, Willem

08‐06‐1926 te Zwartewaal

07‐05‐1945

Wim, die in Veenendaal woonde, was lid van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Hij sneuvelde, met twee medestrijders, in een
vuurgevecht met Duitse SS’ers bij de Buurtlaan.

658

Koolhaas, Jan

20‐05‐1912 te Ouderkerk
aan de Amstel

14‐05‐1940

Jan was dienstplichtig soldaat bij de 3e Sectie van het 1e Bataljon van het 10e Regiment Infanterie van de Koninklijke Landmacht. Bij de inval
van de Duitsers was hij gelegerd in de Grebbelinie. Hij dekte aan de Cuneraweg bij Prattenburg de terugtocht van het Nederlandse leger en
sneuvelde.

920

Kooten, Johannes van

17‐01‐1924 te Veenendaal

19‐04‐1945

Bij een granaatbeschieting was Hans op weg naar een schuilkelder aan de Munnikenweg toen hij werd getroffen door een scherf.
Zwaargewond werd hij naar het noodhospitaal in de kelder van de D.S. van Schuppen gebracht. Daar is hij overleden.

941

Leeuw, Philip de

24‐05‐1914 te Den Haag

20‐11‐1944

Philip was lid van het verzet. Hij zat gevangen, maar was niet berecht. Als vergelding voor een aanslag op een Duitse onderofficier werd hij
met vijf anderen uit de gevangenis gehaald en doodgeschoten op de hoek van de Oude Veensegrindweg en de Veenendaalsestraatweg.

909

Loosdrecht, Janus van de

17‐05‐1908 te Veenendaal

30‐04‐1945

Janus, die woonde aan de Keucheniusstraat, was lid van het verzet. Hij is geëxecuteerd in Utrecht. Vermoedelijk was er verraad in het spel.

731

Manen, Albertus van

05‐01‐1913 te Veenendaal

26‐04‐1945

Albertus woonde aan de Molenstraat en raakte gewond door een granaatscherf. Hij werd vervoerd naar het noodhospitaal in de kelder van
de D.S. van Schuppen, alwaar hij is overleden.

004 Keld. Meene, Hendrik P.C.M. van de 11‐11‐1908 te Veenendaal

05‐05‐1945

Hendrik is omgekomen in het concentratiekamp Sachsenhausen.

842

Meulen‐van Zessen, Neeltje v.d. 06‐11‐1894 te Lexmond

05‐10‐1944

Neeltje was vanuit Wageningen geëvacueerd naar Veenendaal en werd getroffen door granaatscherven. Ze overleed in het noodhospitaal
aan de Dijkstraat.

386 Alg.

Meurs, Willem Hendrik

09‐12‐1903 te Kesteren

28‐01‐1946

Willem Hendrik heeft tbc opgelopen in een Duits concentratiekamp en is daaraan overleden in Veenendaal.

850

Muller, Maas

18‐01‐1911 te Veenendaal

11‐11‐1944

De aan de Middellaan woonachtige Maas is omgekomen bij een beschieting door Engelse jagers van een voedselkonvooi op de hoek
Kerkewijk‐Bergweg.

851

Ravenswaaij, Maria van

07‐11‐1935 te Veenendaal

16‐11‐1944

De negenjarige Marietje werd op de Vijgendam aangezien voor onderduikster en doodgeschoten. Op de verklaring van overlijden staat dat
zij door een ongeluk met een vuurwapen van de Wehrmacht om het leven is gekomen.

G118

Riet, Albert van ’t

25‐05‐1913 te Winkel

12‐03‐1945

Ab, die aan de Fluitersstraat woonde, was lid van het verzet en actief binnen de groep Albrecht. Hij werd gearresteerd en overleed aan
dysenterie in Wöbbelin, een buitenkamp van het concentratiekamp Neuengamme.

934

Santen, Evert van

19‐11‐1926 te Ede

18‐05‐1945

Evert is omgekomen bij de explosie van de bunker aan De Klomp naast de spoorlijn Utrecht‐Arnhem. Er waren vijf doden te betreuren.
Jongens hebben waarschijnlijk aan munitie gezeten die daar kort na de oorlog nog opgeslagen was. Evert, die aan het Boveneind in Gelders
Veenendaal woonde, ging met Wessel van Dijk de jongens waarschuwen.

907

Scholte, Arie

18‐07‐1898 te Hilversum

Arie is aan de Nieuweweg omgekomen door een granaatbeschieting.

25‐04‐1945

660

Schot, Teunis

05‐04‐1914 te Ede

14‐05‐1940

Teunis, die aan het Boveneind in Gelders Veenendaal woonde, was korporaal bij de Koninklijke Landmacht. Gesneuveld in Goes.

657

Sluis, Dirk

26‐04‐1902 te Uitgeest

13‐05‐1940

Dirk was kapitein en commandant van het 1e Bataljon van het 10e Regiment Infanterie van de Koninklijke Landmacht. Hij is gesneuveld bij
de Cuneraweg/Middellaan toen hij rugdekking gaf aan het terugtrekkende Nederlandse leger.

917

Smit, Cornelis Marinus

21‐04‐1908 te Ede

19‐04‐1945

Cornelis Marinus is op de Vendelseweg omgekomen bij een beschieting.

925

Spies, Grada Hendrika

09‐02‐1925 te Veenendaal

26‐04‐1945

Grada, die tijdelijk bij haar zus in de Gortstraat woonde, is omgekomen bij een granaatbeschieting.

982

Spies, Heinrich Hermann

29‐11‐1927 te Ede

18‐02‐1945

Heinrich Hermann was lid van het verzet. Net als zijn vader moest hij werken voor de Organisation Todt. Hij fietste in zijn eentje door het
spergebied en werd in Achterberg doodgeschoten door een Nederlandse SS’er.

E178

Stuivenberg, Marinus

02‐08‐1921 te Ede

12‐09‐1944

Marinus, die in Gelders Veenendaal woonde , is als dwangarbeider afgevoerd naar Duitsland en omgekomen in het kamp Espenhain bij
Leipzig.

927

Terlouw, Aris

15‐03‐1868 te Gouderak

19‐04‐1945

De weduwnaar was op bezoek bij zijn dochter aan het Gelders Benedeneind. Bij een beschieting werd hij getroffen door granaatscherven.

E139

Valkenburg, Dirk

08‐01‐1922 te Ede

17‐04‐1945

Dirk, die in de Fluiterstraat woonde, is opgepakt bij een nachtelijke razzia. Hij werd tewerkgesteld in Lippendorf in Duitsland. Met zijn
plaatsgenoot Gerrit de Kleuver is hij enkele dagen na de bevrijding omgekomen in Rötha toen Duitsers plotseling het vuur openden.

928

Valkenburg, Marinus

12‐09‐1930 te Veenendaal

19‐04‐1945

Rinus is omgekomen bij een beschieting. De granaat viel in de achtertuin van zijn ouders aan de Kastanjelaan.

497

Verhoef, Jan

06‐07‐1924 te Ede

03‐08‐1941

Jan, 17 jaar oud, raakte levensgevaarlijk gewond toen hij in de Keucheniusstraat een granaat probeerde te demonteren. Hij overleed in een
ziekenhuis te Utrecht.
916

Versteeg‐Kleijer, Willemijntje

19‐07‐1917 te Rhenen

24‐04‐1945

Willemijntje is in de De Savornin Lohmanstraat dodelijk getroffen door een granaat. Het kind in haar arm was bebloed maar niet gewond.

B309

Vink, Aart

27‐02‐1879 te Ede

26‐03‐1945

Aart werd in zijn eigen tuin aan de Gortstraat doodgeschoten door een Nederlandse SS’er. Hij tuinierde in spertijd. De dader stapte op zijn
fiets en reed, alsof er niets gebeurd was, de Zandstraat in.

510A

Wakeman, Harold Frederick

Canada

05‐10‐1944

Harold Frederick stortte met zijn jachtvliegtuig neer bij station Veenendaal‐De Klomp. Bij een bombardement op Duitse doelen werd het
toestel getroffen door eigen vuur.

* Onderstreping van het grafnummer betekent dat de genoemde persoon hier niet of niet meer ligt. In dat geval is hij
overgebracht naar een ereveld. Soms is er ook sprake van een vermelding op de gedenksteen van een familielid.

Bovenstaande lijst bevat niet de namen van alle Veenendaalse oorlogsslachtoffers. Opgenomen zijn
alleen de namen van slachtoffers die begraven zijn of waren op de Algemene Begraafplaats aan de
Munnikenweg te Veenendaal. Zo ontbreken dus ook de namen van Joodse slachtoffers. Voor meer
informatie over de hier genoemde oorlogsslachtoffers kunt u mailen met de werkgroep Graven
Oorlogsslachtoffers Munnikenhof: oorlogsgraven@oudveenendaal.nl

