
Nieuwsbrief van het Valkenswaard War Cemetery Adoption Program. Jaargang 2, nummer 1, februari 2019.

VALKENSWAARD WAR CEMETERY
A D O P T I O N  P R O G R A M Gemeenten Valkenswaard & Waalre

Voor u ligt het eerste exemplaar van onze nieuws-
brief voor 2019. Het afgelopen jaar is hard gegaan
en in de vorige nieuwsbrief hebben wij u hier al het
één en ander over verteld. Ook hebben we daarin al
aangekondigd dat het er grote plannen zijn voor de
herdenkingsweek in 2019. De voorbereidingen
hiervoor zijn al een hele lange tijd aan de gang en
het ziet er goed uit.
Helaas zijn nog niet alle details helemaal bekend dus
wil ik nog niet teveel in details treden. Het is in ieder
geval zeker dat onze stichting die week een pop-up
museum/ expositie zal inrichten in de Hofnar, die
geheel gratis toegankelijk zal zijn. Wederom doen wij
de oproep aan u, of u eventueel zaken of verhalen
heeft die u hiervoor beschikbaar zou willen stellen.
Wij hopen er een nog mooiere en betere expositie
van te maken dan in 2014. Verder zullen we veel
gasten mogen ontvangen uit het Verenigd Koninkrijk
en hebben we hiervoor ook een warm welkom
gepland. Andere organisaties zullen ook diverse acti-
viteiten rondom de bevrijding uitvoeren die week,
zoals speciale fiets/ wandeltochten, doorkomsten
van stoeten van originele voertuigen uit de oorlog,
een speciaal concert, en nog veel meer. Zodra alle
detail bekend zijn hopen wij u dan ook tijdig op de
hoogte te stellen zodat u in uw agenda kunt noteren
wat u niet wilt missen. We gaan er stiekem vanuit dat
de herdenking op de militaire begraafplaats op 17
september al een plek in uw agenda heeft.
De laatste tijd is ons ook al een
paar keer gevraagd wanneer
men de jaarlijkse bijdrage voor
het adoptieprogramma kan
overmaken. Omdat sommige
adoptanten al in maart 2018
hun bijdrage hebben gedaan
en andere in bijvoorbeeld sep-
tember 2018, hebben wij
gedacht per kwartaal een herin-
neringsmail de deur uit te doen

aan de mensen die in dat kwartaal hun adoptie
zijn aangegaan. U ontvangt hierover dus bericht
van ons. Ook vragen veel mensen of we extra
informatie hebben over de persoon van het graf
dat zij hebben geadopteerd. De meeste relevante
informatie die wij hebben is te vinden op onze
website; www.valkenswaardwarcemetery.nl
Achter diverse namen staat een klaproos met daar-
bij de tekst: “More information”. Deze klaproos is
een link die u kunt aanklikken. Hierop wordt u
doorverwezen naar een pagina van desbetreffend
persoon met eventuele aanvullende informatie. U
zult zien dat dit nog niet bij alle personen zo is
maar de stichting werkt er hard aan om van ieder
persoon zoveel mogelijk informatie te vinden. Dit
kost tijd, geld maar vooral veel geduld. Hopelijk zal
er in de toekomst meer informatie te vinden zijn
over alle slachtoffers. De website is momenteel ook
nog niet altijd helemaal up to date, dus vragen
over informatie zijn natuurlijk altijd welkom.
Als laatste dan even over deze nieuwsbrief. Wij
hebben weer een aantal verhalen voor u samen-
gesteld, die betrekking hebben tot de begraaf-
plaats. Zo hebben we een verhaal opgenomen
over de geschiedenis ervan, een fotoverslag van de
lichtjes op 24 december j.l., een interview met de
Bond van Wapenbroeders en een ingezonden ver-
haal van Leo Vlemmix over zijn ouders in de oorlog
en zijn connectie tot het graf van Serjeant Farrell.

Wij zijn blij met deze inzen-
ding en hopen dat er in de
toekomst nog vele zullen
volgen. Dus mocht u iets
willen schrijven voor deze
nieuwsbrief dan nodigen wij
u hiervoor van harte uit. Het
adoptieprogramma en dus
ook de nieuwsbrief maken
we tenslotte samen. Voor nu
veel leesplezier gewenst..

VWCAP

2019 het jaar van 75 jaar bevrijding



Meerveldhoven. Bij bijna al deze militairen stond
genoteerd dat ze waren overleden aan hun ver-
wondingen. Hieruit kunnen we opmaken dat in
de regio van Meerveldhoven een noodhospitaal
heeft gestaan van de Britten en dat de overleden
patiënten daarna nabij het patronaat werden
begraven. Ook een groot aantal werd overge-
bracht vanuit Oerle. Deze militairen sneuvelden in
gevechten in omliggende gebieden en waren in
Oerle samengebracht. Al snel begonnen de
Britten met het verzamelen van al deze verspreide
graven en de lichamen te concentreren in officiële
militaire begraafplaatsen. 

De aanleg van de begraafplaats
Uit de overbrengingsrapporten kunnen we opma-
ken dat het tot 30 april 1945 zou duren voordat
de eerste lichamen werden overgebracht naar de
locatie waar nu de begraafplaats ligt. Er werd
begonnen met de lichamen van de militairen die
langs de Luikerweg op 17 september 1944 waren
gesneuveld. Deze lagen ook begraven langs de
Luikerweg, ongeveer op de plaats waar zij

gesneuveld waren. Zij werden verplaatst naar de
rij A II op de begraafplaats.
In een schrijven gedateerd 2 mei 1945 meldt de
burgemeester van Valkenswaard het aan de chef-
staf van het militair gezag, het volgende: 
In verband met Uwe in margine aangehaalde circu-
laire zij medegedeeld, dat in deze gemeente

De meeste mensen die dit lezen zijn jonger dan
de militaire begraafplaats Valkenswaard. Als je
mensen dan ook vraagt wat ze weten over het
ontstaan ervan zijn er maar weinig mensen die
hier antwoord op kunnen geven. Het meest
gehoorde antwoord is dan ook: “Het heeft er
altijd gelegen”, en “Ik ben er vroeger als kind
weleens geweest.” Gelukkig is er in de diverse
streek- en nationale archieven wel hier en daar
een stukje te vinden over de begraafplaats.
Veelal brieven van de gemeente naar diverse
instanties over zaken aangaande de begraaf-
plaats. Als we dit allemaal naast elkaar leggen
vormt er zich toch een beeld over de geschie-
denis. Helaas worden niet alle vragen beant-
woord, maar de puzzel wordt steeds completer.

De bevrijders, begroeven hun slachtoffers vaak in
de buurt van de plek waar deze sneuvelde. Uit
diverse archieven en enkele foto’s kan men zien
dat dit langs de opmars route naar Valkenswaard
ook het geval was. Deze geallieerde graven wer-
den al snel door de lokale bevolking verzorgd en
met bloemen belegd. Dit was veelal niet het geval
met de Duitse graven die her en der verspreid
lagen. De lichamen in de begraafplaats zijn voor-
namelijk afkomstig van plaatsen in Brabant waar
eind 1944 hard werd gevochten. Deze militairen
sneuvelde onder andere bij Reusel, Witrijt, Best,
Voorheide, enzovoort. Het grootste aantal licha-
men heeft eerder begraven gelegen in

Raimondo Bogaars

Een stukje geschiedenis van de begraafplaats

De noodbegraafplaats in Meerveldhoven. 
Bron: Zeelst schrijft geschiedenis.

De herdenking in september 1945. Hier zijn nog duidelijk de
oude kruizen te zien.



waren begonnen met het aanleggen van een mili-
taire begraafplaats ten zuiden van Valkenswaard,
aan de grote weg naar België.

17 september 1945 wordt de eerste herdenking
gehouden op de militaire begraafplaats. Dit ter-
wijl het werk op de begraafplaats nog niet vol-
tooid was.
In juli 1947 is er diverse briefwisseling tussen de
gemeente en diverse instanties, in een poging om
een plaatselijk comité op te richten dat zich zal
ontfermen om de begraafplaats. Echter uit diezelf-
de brieven blijkt dat de gemeente geen mensen
heeft kunnen vinden die zich hiervoor wilden
inzetten. Zelfs de Bond van Oud-Strijders zich
tegen een dergelijk comité uitspreekt en zeker
geen zitting hierin wil nemen. Dit is opvallend
omdat juist de opvolger van deze bond, het huidi-
ge Bond van Wapenbroeders, al jaren zo nauw
betrokken is bij de ceremonie op de begraaf-
plaats. Echter op 16 juni 1946 is de begraafplaats
al officieel overgedragen aan het Commonwealth
War Graves Commision. Echter pas in 1949 wordt
er officieel overgegaan van vordering van de
grond. In de vorderingsbrief wordt onder andere
het volgende vermeld:
Hierbij delen wij U mede, dat de percelen kadastraal
bekend gemeente Borkel en Schaft Sectie A nr.191 ged.
En gemeente Westerhoven Sectie B nr. 339 ged.,
namens ons in eigendom gevorderd zijn tot een grootte
van resp. ongeveer 0.04.35 ha. En ongeveer 0.09.75 ha.
De vordering vond plaats krachtens art.1 van het
Algemeen Vorderingsbesluit 1940, zoals dit, gewijzigd,
werd gehandhaafd bij de Algemene
Vorderingsregeling 1944 en betreft de volle eigendom
der percelen. De eigendom is door voldoening aan de
vordering overgegaan op de Staat der Nederlanden
(Ministerie van Oorlog) op 31 Juli 1949.

inmiddels een centrale begraafplaats is opgericht voor
gesneuvelde geallieerde militairen, z.g. “British
Cemetery”. Met het overbrengen van de lijken, welke in
een bepaald gebied der provincie Noord-Brabant wor-
den opgegraven, is reeds een aanvang gemaakt.

Op het moment van schrijven zijn er pas drie rijen
lichamen overgebracht naar de begraafplaats. 
Enkele dagen ervoor, 24 april 1945, schreef de burge-
meester van Valkenswaard een brief naar de burge-
meester van Best om te melden dat Britse militairen

Kadaster kaart van de begraafplaats. Doordat de gemeente
grens over de begraafplaats loopt, liggen alleen de graven van
rij A op Valkenswaardsgrondgebied.

Bouwtekening van het schuil-/ registergebouw



De overbrengingen naar “Valkenswaard War Cemetery” is hier weergegeven met kleuren. Hieruit kun je opmaken dat ze hebben
getracht om militairen uit het zelfde regiment zoveel mogelijk te clusteren. Daardoor verspronge de volgorde van de graven weleens
en is niet alleen van voor naar achter gewerkt.
De rij F is gevuld met de 22 militairen die van de rooms katholieke begraafplaats “T’Hof” in Bergeijk afkomstig waren. Eerder lagen
daar 23 militairen maar in 1946 is L/Cpl Humphries al overgebracht naar de begraafplaats in Nederweert. “The Cross of Sacrifice”
was al eerder aangelegd dan rij F wat terug te zien is in de layout van de begraafplaats. 



plaatsgevonden. De laatste verandering
die is aangebracht is een verbreding van
de ingang waardoor men vroeger ruimte
had om de auto bij de ingang te zetten
en de auto te kunnen keren. Deze veran-
dering is omstreeks Door deze aanpassin-
gen kreeg de begraafplaats ongeveer het
uiterlijk dat het nu nog steeds heeft.

Adoptieprogramma
De begraafplaats kent al jaren enkele vaste cere-
monies. Zo wordt er al jaren een herdenking
gehouden op 4 mei (nationale dodenherdenking)
en op 17 september (de bevrijding van
Valkenswaard). Sinds 3 jaar is hier de “Lichtjes op
de Oorlogsgraven” bijgekomen, waarbij op 24
december op ieder graf op de begraafplaats een
kaarsje wordt geplaatst. Verder is er zoals jullie al
weten in 2018 gestart met een hernieuwd adop-
tie programma. Na de oorlog was er al direct een
adoptieprogramma. Dit omdat men hun bevrij-
ders wilden bedanken en dat men op die manier
de graven verzorgde. Echter door de overname
van de zorg van de graven door de CWGC is het
adoptie programma verwaterd. Onze stichting
heeft het adoptieprogramma opgepakt.
Alhoewel de graven niet meer fysiek verzorgd
dienen te worden door de adoptanten is de
intentie van het programma om de betrokken-
heid bij de graven en de begraafplaats te vergro-
ten. Alhoewel op het moment van schrijven nog
niet alle graven geadopteerd zijn (nog 68 te
gaan!) is al wel gebleken dat de animo ervoor erg
hoog is. Laten we hopen dat we dit in de toe-
komst vast kunnen houden en doorgeven aan de
volgende generaties.

Hieruit blijkt wederom dat de begraafplaats op
de grens ligt van de huidige gemeenten
Bergeijk en Valkenswaard, waarbij het grootste
gedeelte ligt op Bergeijks grondgebied. 
De Britten en naamgeving
De reden dat de officiële Engelse benaming van
de begraafplaats “Valkenswaard War Cemetery”
is, is goed te verklaren. In de tijd van de aanleg
van de begraafplaats was Valkenswaard de
dichtstbijzijnde grote plaats vanuit de begraaf-

plaats gezien. Slechts Borkel en Schaft lagen dich-
ter bij de begraafplaats maar deze plaatsen vallen
sinds 1934 onder de gemeente Valkenswaard.
Verder blijkt dat de militairen die aan de begraaf-
plaats werkten, verbleven in Valkenswaard. Later,
op 5 oktober 1945, vestigde zich de 55 Graves
Concentration Unit (daarna 55 Graves
Construction Unit genoemd) zich aan de
Maastrichterweg te Valkenswaard. Deze eenheid
werkte vanaf die locatie aan de verdere opbouw
van de diverse geallieerde begraafplaatsen in het
Zuiden van Nederland. In de dagboeken van deze
eenheid staat de begraafplaats in Valkenswaard
slechts éénmaal vermeld. Op 14 juni 1946 voert
deze eenheid renovatie werken uit aan de
begraafplaats. Hieruit kunnen we concluderen dat
de begraafplaats al grotendeels gereed was bij de
aankomst van deze eenheid.
In het begin werden de militairen begraven met
een metalen kruis aan het hoofdeinde van het
graf. Deze zijn later door het CWGC vervangen
door de stenen die vandaag de dag nog gebruikt
worden. Weer later is er ook een cross of sacrifice,
de poort en een schuilgebouw aangebracht op de
begraafplaats. De bouwtekeningen hiervan stam-
men uit november 1951, en het is dus waarschijn-
lijk dat deze veranderingen kort daarna hebben

Een oude foto van de begraafplaats gemaakt door
het CWGC. Op de foto is te zien dat de stenen de
kruizen al vervangen hadden voordat het schuil-
gebouw en kruis geplaatst waren.

.



Kaarsjes op de oorlogsgraven “Valkenswaard” 2018
Foto’s door: Paul van der Meer, Arno Smit,
Corné Kolsteren, Paul Roos en VWCAP



Op kerstavond heb ik voor de eerste keer deelge-
nomen aan het plaatsen van kaarsen op de graven
van gevallen soldaten. Een traditie die voor mij
onbekend was tot ik een artikel in de krant las over
het adopteren van een oorlogsgraf. Ik was aange-
naam verrast door de grote toestroom van belang-
stellenden. Het ontvangst met koffie en thee was
zeer hartelijk. De toespraken die gehouden werden
maakten nogmaals duidelijk dat kerst een periode
is waarbij het gemis van een familielid extra voel-
baar is. Toen alle kaarsen geplaatst waren gaf dit
een prachtig beeld bij het inzetten van de avond. 

Dat deze traditie gewaardeerd werd was goed te
zien op de facebookpagina van de begraafplaats
op kerstdag. De berichten van de familieleden die
hun dankbaarheid uitten voor deze traditie maak-
ten een diepe indruk op mij. 

greets,

Paul Roos

Stichting Erfgoed 40-45, Gemeenten Valkenswaard en Waalre, is 20 februari 2012 opgericht. 
Destijds is het volgende in de statuten van de stichting opgenomen:

1) De stichting heeft ten doel:
a) het behouden en documenteren van de geschiedenis van de gemeenten Valkenswaard en Waalre 

ten tijde van de Tweede Wereldoorlog;
b) de informatie of goederen niet verloren laten gaan voor toekomstige generaties;
c) de kennis over de Tweede Wereldoorlog bevorderen;
d) informatie over de Tweede Wereldoorlog beschikbaar te stellen voor en te delen met een breed 

publiek waarbij gebruik wordt gemaakt van alle ter beschikking staande media;
e) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband 

houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2) De stichting tracht haar doel te bereiken door het verzamelen, het preserveren van informatie, 

documenten en overige roerende en/of onroerende goederen uit de Tweede Wereldoorlog die 
raakvlakken hebben met de gemeenten Valkenswaard of Waalre.

Inmiddels zijn we bijna zeven jaar verder en kunnen we zeggen dat we veel hebben kunnen bereiken. In 2012en
2014 heeft de stichting een expositie gehouden die erg druk is bezocht. Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle
gang om dit in 2019 wederom te doen. Diverse jaren heeft de stichting een static show van originele voertuigen uit
de Tweede Wereldoorlog georganiseerd op de markt van Valkenswaard. Afgelopen jaar heeft de stichting het adop-
tieprogramma opgezet en hebben we het boek “The road to Valkenswaard” uitgebracht. 
Door alle onderzoeken naar de slachtoffers op de militaire begraafplaats kunnen we wel stellen dat de onderzoek
regio wat verder reikt dan alleen Valkenswaard en Waalre deze dagen. Vele connecties zijn gemaakt met diverse fami-
lieleden van deze slachtoffers en veel informatie hebben we kunnen plaatsen op onze websites en nieuwsbrieven.
Natuurlijk hebben we veel hulp gehad van veel mensen. Maar nog steeds kunnen we alle hulp goed gebruiken.
De stichting bestaat enkel en alleen uit vrijwilligers en onze activiteiten consumeren nogal wat tijd van ons. U kunt
ons ook helpen. Kent u nog verhalen (ook uit overlevering), bezit u nog spullen, foto’s of documenten uit de oor-
log die evt. voor de stichting van belang kunnen zijn? Meld dit aan ons. We maken graag een kopie, foto, of nemen
het beheer ervan over. Dit alles onder uw voorwaarden. Samen kunnen we de geschiedenis preserveren en uitdra-
gen. Dit om te ervoor te zorgen dat de geschiedenis niet verloren gaat voor de toekomstige generaties.



- Deelname aan gesprekken over vrede en 
veiligheid en uitdragen van de overtuiging
dat het in standhouden van een voldoen
de krachtige defensie noodzakelijk is

- Het bevorderen van contacten met gelijk
gestemde organisaties, nationaal en inter-
nationaal

De Bond van Wapenbroeders geeft een periodiek
uit: Wapenbroeders en heeft een website.

Wie teruggaat in de geschiedenis ziet dat de aan-
leiding van de oprichting de mobilisatie nasleep
van de eerste Wereldoorlog is geweest. Erkennen,
waarderen en herdenken is ons motto.
De Bond heeft verspreid over Nederland, grote en
kleine afdelingen die elk hun eigen herdenkingen
en bijeenkomsten heeft. Het hoofdbestuur heeft
zitting in Leusden.
Zo zijn wij de afdeling Valkenswaard, met 16
leden een kleine maar zeer actieve afdeling, zeker
in het Valkenswaardse. (laat ik hierbij zeker niet de
partners vergeten). Om maar enkele activiteiten
te noemen: de laatste donderdagmiddag van de

Iedereen die wel eens bij de 17 eptember her-
denking op de begraafplaats in Valkenswaard
is geweest, kent ze wel. De mannen van de
Bond van Wapenbroeders. Al jaren zetten zij
zich in voor deze herdenking. Daarnaast zijn zij
nog betrokken bij diverse andere activiteiten.
Wij vroegen scheidend voorzitter Fred de Boer,
en aantredend voorzitter Christ van den
Heuvel om eens meer te vertellen over de bond
aan de lezers van deze nieuwsbrief.

De Bond van Wapenbroeders is een vereniging
voor oud- verzetsmensen, veteranen, overige ex-
militairen en voor actief dienende leden van de
krijgsmacht. “Gelijkgestemden” u moet hierbij
denken aan b.v. gezinsleden die een lid begelei-
den/ vergezellen en na diens overlijden graag
betrokken willen blijven bij de Bond en personen
die affiniteit hebben met onze doelen.

De vereniging stelt zich ten doel:
- Het bevorderen van het saamhorigheids

gevoel bij en de kameraadschap tussen de 
leden

- Het ijveren voor het blijvend eren en op 
waardige wijze herdenken van de gevallenen

- Het behartigen van de belangen van hun 
leden en hun nabestaanden

- Het bevorderen van de contacten tussen 
actief dienende militairen, oud- verzets
mensen en oud- militairen

VWCAP

De Bond van Wapenbroeders, afd. Valkenswaard

De heer F. Bouwens. Een graag gezien lid van de bond die al
jaren fungeert als tolk bij de herdenking.

De bond tijdens hun
trip naar Londen.



maand vanaf 15.30 tot 17.00 uur de veteranenin-
loop in de Turfberg te Valkenswaard. 
De afdeling heeft een monument op de oude
begraafplaats waar op 10 mei alle
Valkenswaarders die door krijgsgeweld om het
leven zijn gekomen worden herdacht.
Op 17 september, de bevrijding van
Valkenswaard, herdenken we op de Engelse
begraafplaats de tijdens de bevrijding aldaar
gesneuvelde Engelse militairen. Dit gebeurt al
sinds 1948. Na afloop van de ceremonie is er voor
genodigden een BBQ, dit vindt zijn oorsprong in
het volgende: vanaf de eerste herdenking vond
Dhr Toon Luibrechts, wonende in Schaft en fiet-
senmaker in Valkenswaard dat voor de Engelse
aanwezigen een maaltijd aangeboden werd, dit is
later overgenomen door de Bond van
Wapenbroeders Afdeling Valkenswaard.
Ook de organisatie voor deelname aan de
Remembrance Week in Londen in november
bestaat uit leden van de afdeling Valkenswaard.
Werd dit zo’n 30 jaar geregeld door Els de Cock,
Frank Bouwens en Wim Witvliet,na een jaar mee-
gelopen te hebben in de organisatie is dit nu
overgenomen door een officiële commissie met
voorzitter Christ van den Heuvel, maar blijven Els
en Frank indien nodig adviseurs. De Bond onder-
steund de activiteiten.
De meeste van ons zijn oud- militair, veteraan
maar ook de partners van ons ontvallen leden
kunnen als ze dit wensen lid blijven.

Monument voor slachtoffers van 
oorlogsgeweld uit Valkenswaard

Decennia geleden is door de toenmalige voorzit-
ters van de BvW intensief getracht een
monument op te richten tbv de inwoners van
Valkenswaard met daarop uitsluitend
namen van oorlogsslachtoffers uit Valkenswaard.
Geen enkel Valkenswaards Gemeentebestuur was
bereid hieraan medewerking te verlenen.
Waarschijnlijk was de tweespalt over wie wel, of
wie niet vernoemd mocht worden, in de gemeen-
te te groot. Ik (Fred de Boer) heb het stokje van
mijn voorgangers overgenomen en heb gezocht
naar een goede plaats en een minder aanvecht-
bare naam.
De naamsverandering was van oorlogsslachtoffer
naar slachtoffers van oorlogsgeweld.
Na een gesprek met fractievoorzitter Theo
Geldens over onze motivatie heeft deze tijdens
een raadsvergadering een motie ingediend tot
koming van het door ons gewenste monument.
Deze motie werd met algemene stemmen goed-
gekeurd en overgenomen door het college.
Echter zonder financiele ondersteuning van de
gemeente.
Vanuit de gemeenschap volgde spontaan hulp,
niet met geld maar met materiaal en kunde.
Na een proces van minstens acht jaren was het
monument op 3 Mei, 2014 eindelijk af.
Op 10 Mei, 2014 volgde deonthulling en 1e her-
denking. Aanklomende 10 Mei (2019) zal het eer-
ste lustrum gevierd worden met bijzondere aan-
dacht voor de gevallen militairen in het voormali-
ge Nederlands Indië. In Valkenswaard is hier
helaas nooit eerder aandacht voor geweest.

Het monument voor slachtoffers van oorlogsgeweld op de
oude begraafplaats te Valkenswaard.

.
Fred de Boer



samen een afspraak gemaakt als de oorlog voor-
bij was, elkaar weer te ontmoeten en daarna
samen te trouwen. Ondertussen werd zijn vader
Hubertus gevangen genomen om Wim onder
druk te zetten ,zich aan te geven. Hubertus was
immers op dat moment de belangrijkste kostwin-
ner en er waren meerdere kinderen in huis. 

Dit verhaal begint met hoe mijn Vader en
Moeder voor de eerste keer elkaar ontmoet
hebben in 1942 in bezet Eindhoven .

Mijn moeder was met haar vriendin in het weekend
naar de avondfilm geweest en zij keerde beide terug
naar huis. Zij werden lastig gevallen door Duitse mili-
tairen die avances naar hen beide maakten.
Mijn vader keerde met zijn vriend eveneens ook
huiswaarts na het filmbezoek en zag dit gebeuren
en meende corrigerend te moeten optreden
tegen deze militairen. Hierbij kwam het tot hand-
tastelijkheden die uitliepen op een heuse knok-
partij. Mijn vader begeleiden de dames daarna
verder naar huis, toen er steeds meer militairen op
hem afkwamen en hij moest vluchten.
De volgende dag werd hij van zijn bed gelicht en
opgesloten. Hij werd daarna naar Volklingen bij
Saarbrucken gedeporteerd . Op 12-8-1942 (A)
arriveerde hij op Camp 1 en werd als zivilarbeiter
tewerk gesteld. Op 6-9-1942 mocht hij wegens
familieomstandigheden terug naar huis. Hij maak-
te van de situatie gebruik om onder te duiken en
had regelmatig contact met Mien. Zij hadden

Leo Vlemmix

Mijn ouders in de oorlog 

Mijn  vader Wim Vlemmix  is
geboren op 14-9-1918 in Stratum . Mijn moeder Mien de
Wit  is geboren 19-2-1923 in Bergeijk .Wim was reeds op de
jonge leeftijd van 14 jaar werkzaam bij Philips en Mien
begon op 30-7-1942, als 19 jarige inwonende dienstmeid,
op het adres Rodenbachlaan 21 in Eindhoven .

Wim Vlemmix verblijft onderandere in Volklingen ITS.



raken in felle gevechten verwikkeld bij het
Wilhelminakanaal in Best. Hierbij sneuvelde
Edward John Farrell op 27-9-1944 en werd bijgezet
in een tijdelijk graf aan de Rijksweg in Best. 
Bij Wim ondertussen werden op 12 april 1945,
toen het einde van de oorlog nabij was en de
Russische en Amerikaanse bevrijders van twee
kanten naderde , de Duitsers bewakers steeds
nerveuzer en zijn de meeste gevlucht. Het  fab-
riekscomplex kwam tussen twee fronten te liggen
en werd regelmatig beschoten door vliegtuigen. 
Op 1 mei 1945 kon mijn vader uiteindelijk samen
met andere Nederlanders,Belgen en Fransen
vertrekken om nog voor het naderende Russische
front , het Amerikaanse front bij de Elbe rivier te
bereiken. Wat een gevaarlijke onderneming was.
Onderweg moesten zij nog regelmatig hand – en
spandiensten doen bij oa. boeren in opdracht van
de bezetter, in ruil voor eten en onderdak . Deze
periode heeft hij als zeer gevaarlijk en traumatisch
ervaren . Op 25 mei 1945 bereikte ze uiteindelijk
de Amerikaanse bezettingszone bij Wittenberg
aan de Elbe en waren toen pas echt bevrijd.
Na een reis met vele hindernissen kwam hij op 6
juni 1945 in Maastricht aan en op 11 juni 1945
ging hij met een goederentrein via Hasselt

Valkenswaard naar Eindhoven.
Mijn vader kwam behoorlijk ver-
magerd aan in Eindhoven en
werd onderweg naar zijn ouder-
lijk huis nog meerdere keren uit-
gescholden voor vuile
Duitservriend. 
Thuis gekomen gaat mijn vader
na enige tijd naar zijn geliefde
Mien om de verhouding die zij
hadden ,voort te zetten. Mijn
moeder had niet verwacht Wim
nog ooit terug te zien. Op 10-10-
1945 gaat mijn moeder terug
naar Eindhoven om voorlopig in
te trekken bij haar toekomstige
schoonouders. Op 18-1-1946
trouwen zij in het toenmalige
gemeentehuis wat nu het van
Abbemuseum is. Op 24-1-1946
verhuizen ze definitief naar
Bergeijk. 

Op 15-6-1946 wordt E.J.Farrell herbegraven op
het Militair  Kerkhof aan de Luikerweg en ik
veronderstel dat mijn moeder toen pas vernam
van het overlijden van hem. 

Mijn vader had geen keuze en werd opnieuw
gevangen genomen. Als straf werd hij nu veel
verder Duitsland in getransporteerd. Hij was 4
dagen onderweg en kwam op 22-2-1943 (B) aan
in Doberitz Gapel in de buurt van Rathenow . Hij
kwam in een heel groot fabriekscomplex van I.G.
Farben terecht waar veel mensen werkzaam
waren in diverse omstandigheden. Van in gevan-
genschap  leven en onder gevaar-
lijke omstandigheden werkza-
amheden verrichtten tot in
redelijke vrijheid en geen gevaar-
lijk werk. Mijn vader hoorde bij de
laatste categorie en was als zivilar-
beiter mede verantwoordelijk voor
de energievoorziening.
Mijn moeder Mien heeft onder-
tussen niets meer vernomen , hoe
het met haar vriend Wim was
gesteld in het verre Duitsland en
zij is op 7-1-1944 terug gekeerd
naar haar ouderlijk huis in Bergeijk. 
De bevrijding naderde en op 17-9-
1944 trekken de Engelse militairen
de Zuid Nederlandse grens over.
Op 21-9-1944 krijgt Mien te horen
van haar zus dat er Engelse mili-
tairen in Steensel ingekwartierd
zijn en zij gaat er heen. Ze is
meteen van slag bij het zien van
een van hen (???Paddy Farrell ???)
ondanks de afspraak met haar Wim. Er wordt een
groepsfoto gemaakt.                                                                                                                                                                                          
De Engelse militairen gaan al na enkele dagen
verder richting ten Westen van Eindhoven en .

Mien de Wit (midden rechts) op de foto met de bevrijders in
Steensel. Zou de Brit met de handen op haar schouders
Serjeant Farrell zijn? Op deze vraag hoopt de auteur al
jaren antwoord te krijgen.

Het graf van Edward John Farrell.



Oproep voor sponsors
De stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Waalre en
Valkenswaard is een stichting zonder winstoog-
merk. Dit betekent dat de gehele inkomsten
besteed worden aan de doelen die de stichting
nastreeft. Dit zijn onder andere de kosten die het
onderhouden van een stichting met zich mee-
brengt (bankkosten, website, porto, etc),onder-
zoek naar de graven, educatie van de lokale
jeugd, eventueel een kopje koffie als familieleden
vanuit de hele wereld besluiten de graven te
bezoeken en nog meer gelijkwaardige zaken. 

Om deze kosten te kunnen dekken zijn we altijd
op zoek naar sponsoren of donaties. Wilt u de
stichting sponseren dan kunt u contact met ons
opnemen. Ook om eventuele tegenprestaties te
bespreken zoals een advertentie in de nieuwsbrief
of website, spandoek bij een evenement etc.

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.

Uitgelicht:
POTTER, JAMES WILLIAM

Rang:   Lance Corporal
Militair Nr:    14557274
Sterfdatum: 17/09/1944
Leeftijd:    19
Regiment:      Devonshire Regiment

2nd Bn.
Graf nummer:  II. A. 12.

Aanvullende informatie:
Zoon van Joseph James Potter en Florence Jane
Potter.
James is één van de twee militairen op de
begraafplaats die is onderscheiden met de
Military Medal. Hij kreeg deze voor zijn verichtin-
gen in Normandië.
12 augustus 1944 ging zijn eenheid onder zwaar
vuur in de aanval. Hierbij vielen veel slachtoffers
aan de zijde van de Devons. Onder het vuur van
de geweren en granaten verleende James eerste
hulp aan zijn kameraden. Hierna sleepte hij deze
gewonden terug naar de eigen linie die zich
ongeveer 100 meter terug bevond. hij deed dit
drie keer met gevaar voor eigen leven.

VWCAP is een onderdeel van 
de stichting Erfgoed 40-45, gemeenten

Valkenswaard en Waalre

Correspondentieadres:
Emmastraat 27b, 5583 BL Waalre. 

info@erfgoed40-45.nl
Website: www.erfgoed40-45.nl

www.valkenswaardwarcemetery.nl

Bank: IBAN nr. NL 27 RABO 01.16.58.46.45
t.n.v. Stichting Erfgoed 40-45

De stichting heeft de ANBI status.

VALKENSWAARD WAR CEMETERY
A D O P T I O N  P R O G R A M
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