
 
 

Het Duitse 'Kriegstagebuch' van de 227e-division over de periode 1-1-1940 tot 30-6-1940 
vermeldt: "Het 366e en 412e regiment begonnen op het vastgestelde uur de aanval. Het 
noordelijke regiment kwam goed vooruit, overmeesterde de versterkingen aan de weg bij 
Huize Scherpenzeel- voor een deel onder heftige tegenstand van de vijand- en bereikte de 
westelijke uitgang van Scherpenzeel. Bij deze actie hebben de Duitsers in de omgeving van 
de Holevoet verliezen geleden bij Infanterie en Pioniers.  
Aannemelijk is dat Eugen Winter hier is gesneuveld. 
De naam van deze gesneuvelde Duitse soldaat is ons bij toeval bekend geworden. Tijdens 
het vooronderzoek voor het boek  ''Renswoude, Woudenberg, Scherpenzeel in de tweede 
wereldoorlog” attendeerde Martin Brink ons op een publicatie van de heer Johan Veenhof uit 
Achterberg. 
  
Het artikel ging over zijn periode als boswachter van het Utrechts Landschap op de 
Grebbeberg. Bij dit artikel was een foto geplaatst van de heer Veenhof achter zijn bureau. 
Op dit bureau stond een bordje met het opschrift 'Eugen Winter" enz. Bij navraag bleek dat 
dit bordje gevonden was in de directe omgeving van de militaire begraafplaats op de 
Grebbeberg.  
Deze ontdekking was aanleiding verder onderzoek te doen naar deze Duitse soldaat. 
 
'EUGEN WINTER' 
Het ontdekte herinneringsbord welke bevestigd heeft gezeten aan het grafkruis op de 
Grebbeberg (zie foto hierboven) vermeld wel de geboorte- en overlijdensdatum van Eugen 
Winter maar niet zijn geboorteplaats. 
Via de Oorlogsgravendienst zijn wij in contact gekomen met de beheerder van het Duits 
oorlogskerkhof  in Nederland te Ysselsteyn provincie Limburg. 
De beheerder de heer Voigt deelde ons mede dat Eugen Winter in mei 1947 is overbracht 
van de Grebbeberg in Rhenen naar Ysselsteyn. 
Een paar kilometer ten zuidwesten van Venray in de Nederlandse provincie Limburg, ligt het 



Duitse oorlogskerkhof Ysselsteyn. 31.598 Duitse soldaten hebben hebben hier op het licht 
golvend, 30 hectare groot terrein in het heide- en veenlandschap "De Peel" hun rustplaats. 
 

 
 
Wij beschikken nu over de volgende gegevens: 
 
Eugen Winter:   Geboren:  07-06-1919 te Ahlen (Westfalen) 
    Overleden:  14-05-1940 te Scherpenzeel 
    Rang:   Schutze 
    Begraven in:  Ysselsteyn, vak CA, rij 8, grafnummer 189. 
 
Met deze gegevens hebben wij -via internet- contact gezocht met de historische vereniging 
te Ahlen. Al vrij snel kregen wij kontact met mevrouw Hildegard Upmeier. 
Deze mevrouw Upmeier was zeer onder de indruk van het feit dat er mensen in Nederland 
zich bekommeren over gesneuvelde Duitse soldaten.  
Hildegard is op zoek gegaan naar familie van Eugen Winter. 
 
Eugen Winter is geboren in het huidige Fritz-Winter-Haus*, Sudberg 72-74 te Ahlen, zoon 
van Friedrich Winter en Berta Winter-Czislick 
Hij heeft de Diesterwegschule, Schachtstrasse te Ahlen doorlopen en is na het verlaten van 
de school gaan werken op de schoenfabriek Steinhoff te Ahlen 
Eugen is op 01-10-1938 opgeroepen voor zijn militaire diensplicht. Hij is opgekomen in 
Bersenbruck en heeft zijn militaire training ondergaan in de Rheine kazerne bij Munster. Zijn 
militaire rang was: Gefreiter. 

 
   

 


