
Op weg naar Hoogland om zijn rijbewijs op te 
halen, fietste hij langs het spoor bij Hooglan-
derveen op een Nederlandse landmijn.

Liep op een, door het Nederlandse leger bij 
de spoorlijn gelegde, landmijn.

In Hooglanderveen werd een trein door bom-
men getrof fen en bestookt met boordwa-
pens. Een wagon, geladen met springstoffen, 
vloog in brand en explodeerde. Twee om-
wonenden werden direct gedood en zeven 
mensen, onder wie een Duits militair, raakten 
zwaar gewond. Drie van hen overleden later 
in het ziekenhuis.

Op 23 april 1945 bezette het Carleton & York 
Regiment een lange frontlijn van Bunschoten tot 
aan de Ham. Voorzichtig vielen de Canadezen 
aan. In de ochtend arriveerde de eerste Cana-
dese tank bij de boerderij van Peter van Dijk 
aan de Zevenhuizerstraat. Daar zat een bocht 
in de weg, maar de tank reed rechtdoor en 
kwam op zijn kant in de sloot terecht. De com-
mandant stak zijn hoofd uit het luik om te zien 
wat er aan de hand was en werd meteen door 
een Duitse sluipschutter doodgeschoten. Een 
troep fanatieke SS-ers had zijn intrek genomen 
in het huis van de familie Renkers, waarin tevens 
het postkantoor was gevestigd. Zij groeven 
zich in de tuin van boerderij Tolick in en konden 
van daaruit de Zevenhuizerstraat overzien. De 
tankbemanning moet hebben gedacht dat de 
sluipschutter in de boerderij zat. Zij richtten de 
loop van hun kanon en schoten vervolgens De 
Tolick in puin. Er zaten op dat moment 22 men-
sen in de kelder. De 23-jarige Goos Roeten werd 
door een ontploffende granaat gedood, twee 
mensen raakten zwaar en zes licht gewond.

Overleed in het Duits strafkamp Mühlheim. 

Verging aan boord van Hr. Ms. De Ruyter in 
de Javazee.

Doodgeschoten terwijl hij op weg was van 
zijn onderduikadres in Nijkerk, naar zijn huis 
aan de Duisterweg in Hooglanderveen.

De boerderij van Gijs Lokhorst op Liendert 
werd door een verdwaalde bom geheel 
verwoest. Zijn zoon Wilhelmus werd dodelijk 
getroffen door een scherf.

Was op de vlucht voor Duitsers en werd nabij 
Achterveld doodgeschoten.

Werd op 23 april 1945, even onder Bunscho-
ten, zwaar gewond door een granaatscherf. 
Hij overleed op 27 april te Ermelo.

Overleed in Deventer aan de gevolgen 
van verwondingen door een granaatscherf 
in niemandsland (tussen Schothorst en de 
Hamseweg).

In Hooglanderveen werd een trein door 
een duikbommenwerper bestookt. De twee 
afgeworpen bommen misten de trein. Een 
bom kwam terecht op de woning van de 
smid Mulder, waarbij dochter Helena werd 
gedood. De andere bom viel op de woning 
van de familie Van Dijk, waarbij Aleida van 
Dijk om het leven kwam.

Bij de spoorwegovergang met de Schothor-
sterlaan, had zich een verzetsgroep verza-
meld op de boerderij van Jan Braam. Daar 
naderde op die dag een Duitse patrouille. 
Een van de verzetsmensen opende voor-
tijdig het vuur op de Duitsers, waarna een 
vuurgevecht ontstond waarbij twee Duitsers 
sneuvelden. Zij kregen echter versterking en 
er brak een nieuw vuurgevecht uit. Hierbij 
sneuvelden vijf leden van de verzetsgroep: 
de leider Jan Braam, Antonius Stalenhoef, 
Rijk Tukker, Wilhelmus Voskuilen en Franciscus 
de Wolf. Piet Rubens wist, zwaar gewond, te 
ontkomen, maar werd dichtbij Soest alsnog 
door een Duitser doodgeschoten. 
Als represaille werden van de naastgelegen 
boerderij van de familie Smink vader Hendrik en 
zijn zonen Lambertus en Hendrik Smink onder 
de ogen van de familie gefusilleerd. Een buur-
man, Antonius Brouwer, moest een kaasbrik 
uit de schuur halen. Daarop werden de twee 
dode Duitsers gelegd. Omdat er geen paard 
voor handen was, moest Antonius Brouwer de 
kar eigenhandig naar de Oude Hamseweg 
trekken. Hier moest hij een graf voor de twee 
graven en vervolgens nog een voor zich zelf, 
waarna hij werd doodgeschoten.

Tijdens een beschieting door een  
vliegtuig gedood. 

Kwam om het leven door een landmijn, bij 
zijn ouderlijk huis aan de Coelhorsterweg.

Overleed te Ermelo aan de gevolgen van 
verwondingen door granaatscherven.
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Doodgeschoten omdat hij onvriendelijk deed 
naar Duitsers in een voorbijrijdende trein.

De gedenknaald 
in Hoogland


