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Beste adoptanten en andere lezers,

Het jaar 2019 ligt alweer achter ons. Hoewel de 75-
jarige bevrijding in Nederland nog voort zal duren
tot 5 mei 2020, was 2019 het jaar voor ons om te vie-
ren dat we 75 jaar vrij zijn. 
En dat hebben we gevierd. Aan onze expositie in
september over de oorlogsjaren in onze regio gingen
maanden van voorbereiding vooraf. De expositie en
de door ons vervaardigde documentaire trokken veel
bekijks en vele goede reacties. We kijken hier dan
ook met een voldaan gevoel op terug. Het meeste is
nu weer opgeruimd, maar ligt gereed om in de toe-
komst weer voor de dag gehaald te kunnen worden.
Naast de expositie hadden we in september natuur-
lijk ook onze feestavond voor de Britse gasten.
Omdat veel familieleden in het verleden al eens aan-
gegeven hadden in de toekomst het graf van hun

oom/ vader/ broer/ etc. te willen bezoeken, had-
den wij al onze contacten op de hoogte gesteld
van de 75-jarige bevrijding vieringen in en rond-
om Valkenswaard. Hier werd erg positief op gere-
ageerd, en veel mensen gaven aan hierbij te wil-
len zijn. Dit was voor ons de reden om iets extra’s
voor deze mensen te organiseren wat uiteindelijk
een feestavond werd met een buffet, muziek en
een ludieke quiz. Veel families hebben later bij
ons aangegeven dat de ervaringen die zij in de
september week in Valkenswaard hebben opge-
daan, zo uniek waren, dat ze deze voor de rest
van hun leven zullen koesteren. Wederom werd
aangegeven hoe dankbaar de families zijn voor
wat wij Nederlanders, en in het bijzonder de
adoptanten, voor de Britse gesneuvelden doen.
Ook wij als stichting zijn steeds weer trots als we
weer verse bloemen op de begraafplaats aantref-
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2019 een druk en bewogen jaar
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nieuwe inzichten op vastgelopen
onderzoeken waardoor deze weer vlot
getrokken werden en weer resultaten
opleverden. Zo hebben we weer diver-
se gezichten bij de graven kunnen
plaatsen en contacten gelegd met
familieleden van de gesneuvelden. En
er zitten er nog veel meer aan te
komen, dus dat ziet er goed uit voor
2020!
Eind 2019 hebben we ook weer een
aanzet gegeven tot het interviewen
van de laatste ooggetuigen van de oor-
log. Hiervoor heeft ons nieuwste stich-
ting lid Theo van de Loo, reeds diverse
interviews afgenomen met geweldige
resultaten. Hij heeft er in deze nieuws-
brief een kort stukje over geschreven.

Al met al was 2019 een topjaar voor de stichting.
Maar nu de viering van 75 jaar bevrijding voorbij
is wil dat niet zeggen dat de stichting nu stil gaat
zitten. Er zijn weer veel lopende onderzoeken en
nieuwe informatie over diverse onderwerpen
blijft bij de stichting binnenkomen. Dus 2020 zal
in het teken staan van veel onderzoek. Verder zul-
len we op 18 september weer ons jaarlijks evene-
ment met voertuigen op de markt organiseren.
Wij hopen jullie daar weer allemaal te mogen ver-
welkomen.
En zoals altijd zijn al jullie hulp, tips, donaties en
ondersteuning weer meer dan welkom. Alvast
bedankt en wederom veel leesplezier met deze
nieuwsbrief.

fen bij de diverse graven. Onze dank daarvoor.
2019 was ook het jaar dat alle graven via ons
adoptieprogramma geadopteerd waren. Hierna
zijn we begonnen met het aanleggen van een
wachtlijst voor geïnteresseerden in het adoptie-
programma. Ook deze wachtlijst is ondertussen
redelijk lang geworden waardoor we weten dat
alle graven de komende jaren wel voorzien zullen
blijven van een adoptant. Om deze reden willen
we nogmaals benadrukken dat als u de interesse
in het adoptieprogramma verloren mocht heb-
ben, dat u dit kunt aangeven zodat we mensen
van deze wachtlijst van een adoptiegraf kunnen
voorzien. Brunssum War Cemetery, was de eerste
Common Wealth begraafplaats die weer een offi-
cieel adoptieprogramma
heeft opgezet. Wij zijn hier-
na vrij snel gevolgd.
Ondertussen zijn er meer-
der adoptie programma’s
opgestart en in de plan-
ning. Zo hebben we reeds
contacten gehad met men-
sen in Sittard die het con-
cept van ons en Brunssum
gaan overnemen. Hopelijk
zal er in de toekomst weer
meer aandacht zijn voor
alle graven van de oorlogs-
slachtoffers.
Afgelopen jaar hebben we
ook weer nieuwe vrijwilli-
gers binnen onze stichting
mogen verwelkomen.
Enkele hiervan gaven weer

.
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daar veel verdriet van gehad. Dit weet ik gezien het
feit dat ik toen ze in het verpleeghuis zat, ik een foto-
boek meenam waarin een foto van deze man zat.
Daar reageerde ze toen heel geëmotioneerd op. 
Ook heeft ze in de oorlog een vriend (Canadees of
Engelsman weet ik niet precies) gehad die haar
graag meegenomen had naar zijn vaderland. Maar
dat wilde ze niet. Ik heb nog de nodige brieven lig-
gen van haar van na de oorlog die ze kreeg van deze
beste man.
Volgens mij was haar moeder degene die haar
eigenlijk de weg naar haar “vrijheid” belemmerd
heeft. Ze heeft haar ouders verzorgt totdat ze overle-
den waren. Vervolgens begonnen haar drie tantes
aan haar te trekken in de trant van “Miep kom maar
bij ons wonen want alleen wonen is maar alleen”. Zij
woonde nl. destijds in ’t Harde en voor de drie tantes
wel zo makkelijk als ook zij verzorgd zouden worden.
Dit heeft ze dan ook gedaan. Weliswaar niet bij de
tantes in huis maar wel om de hoek in Epe.
Pas in 1989 kwam ze tegenover ons wonen. Dus op
69-jarige leeftijd kon ze pas "haar eigen leven" gaan
bepalen.
Miep heeft nooit gewerkt. Ze was zeer geïnteresseerd

Enige tijd geleden kwam er bij ons een bijzon-
dere email binnen. Een vrouw had dagboeken
uit de oorlog van haar overleden overbuur-
vrouw. Tijdens de oorlog woonde de overleden
buurvrouw in Valkenswaard en de vraag was of
onze stichting interesse zou hebben in deze
dagboeken.

Natuurlijk werden we gelijk enthousiast en werd
er een afspraak gemaakt. De vrouw die de email
stuurde bleek niet in de buurt te wonen maar
moest binnenkort in België zijn en kon dan wel
even langskomen om de dagboeken langs te
brengen.

Zo gezegd, zo gedaan en enkele weken later
stond de vrouw met de dagboeken aan de deur.
Zeven gebonden schriftjes, een mapje met
ansichtkaarten van Valkenswaard en een per-
soonsbewijs werden aan de stichting gedoneerd.
Al snel bleek het een zeer bijzonder tijdsdocu-
ment te zijn want de dagboeken lopen van 7
november 1940 tot en met 7 april 1945. Helaas
ontbrak er één schrift uit de reeks van de periode
van 23 april 1944 tot 1 januari 1945. Omdat de
meeste bekende dagboeken uit de regio juist die
periode beslaan, was het zeer bijzonder om een
verslag van zo vroeg uit de oorlog te kunnen ver-
krijgen.

De vrouw die de dagboeken kwam brengen wist
het volgende te vertellen: 
Miep Scholten heette zij in de volksmond maar zoals
je op haar persoonsbewijs kunt lezen, heette zij offi-
cieel Harmi Jacoba Scholten. Zij was enigst kind.
Haar drie tantes zijn nooit getrouwd geweest en heb-
ben geen kinderen. De drie tantes waren Hermina,
Jacoba en ??? deze woonden destijds allemaal in Epe
en hadden daar een Café. Het Café heette in de
volksmond het café van de drie sneetjes.
Zij heeft destijds in Valkenswaard (zo noemde ze dat)
kennis gehad aan ene Anton? (deze naam weet ik
niet zeker) en ik weet niet of hij ook genoemd wordt
in het dagboek.
Deze Anton (?) is rond 1947 overleden aan een nier-
aandoening. Met als gevolg dat haar moeder toen
riep “Miep blijf maar thuis wonen want je bent nu te
oud om te trouwen”, ze was pas 27 jaar oud. Zij heeft
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Dagboeken geven een heldere kijk op oorlogsjaren

Overzicht van de dagboeken en bijbehoren.



werd bijgehouden wanneer hij
uit bed ging, wanneer hij thuis-
kwam en wat voor dienst hij
had. Na de bevrijding gaat het
dagboek veel over het dansen
met de Engelse en Canadese.
Je kunt volgen hoe vaak er
gedanst werd en hoe de
dames achterna gezeten wer-
den door de bevrijders die
vaak logen over het feit dat ze
getrouwd waren. Her en daar
staan ook aparte feiten ver-
meld zoals een vondeling die
op de begraafplaats wordt aan-
getroffen, een geslachte kip

die met leuzen bij het Duitse hoofdkwartier wordt
opgehangen en het bombardement op Eindhoven.

De dagboeken zullen binnenkort worden gedigi-
taliseerd en verder worden geanalyseerd. Maar je
kunt zeggen dat dat mailtje van een vrouw met
de vraag of de stichting interesse had in de dag-
boeken, heel wat te weeg heeft gebracht. Dankzij
dit uniek tijdsdocument kunnen we weer veel
dingen beter begrijpen.

Mochten er nog mensen zijn die mevrouw
Scholten hebben gekend, en hier nog aanvullen-
de informatie over hebben dan horen we dit
graag. Van diverse mensen staan slechts de voor-
namen in het dagboek, zoals haar vriendinnen
Anna en Cor. Hoe meer we weten over het leven
van mevr. Scholten in Valkenswaard hoe beter we
het dagboek kunnen ontleden.

in archeologie. Vlak voor de oor-
log zou ze Biologie o.i.d. gaan
studeren, ergens ver bij haar
ouders vandaan. Maar omdat de
oorlog uitbrak is dat allemaal
niet doorgegaan.
Wij als buren hebben altijd erg
goed contact gehad met haar en
hielden haar toen ze ouder werd
een oogje in het zeil. Uiteindelijk
zijn mijn man en ik mantelzor-
gers geweest voor haar, tot het in
2005 niet meer kon en zij naar
een verpleeghuis moest. Daar
heeft ze nog een geweldige tijd
gehad omdat ze daar verwend
en vertroeteld werd zoals zij dat al die jaren voor
haar ouders en tantes gedaan had. Daar heeft ze
nog 10 jaar gewoond om in mei 2017 te overlijden.
Zij is gecremeerd op begraafplaats Kranenburg in
Zwolle alwaar ook haar as is uitgestrooid.

Een eerste inspectie van de dagboeken wijst uit
dat ze erg gedetailleerd zijn. Ze vormen een
enorm interessant tijdsdocument geschreven door
een jonge vrouw in oorlogstijd in Valkenswaard.
Natuurlijk staat er veel in over kleding, winkelen en
het weer maar ook stukken over de ingekwartierde
Duitsers, overkomende en neerkomende vliegtui-
gen, wie er met wie ging in Valkenswaard enz.
Door de winkel verhalen te structureren kun je
precies volgen wanneer er welke spullen schaars
werden in Valkenswaard. Verder heeft ze veel
geschreven over een Duitser die bijna een jaar
lang bij hun in huis heeft gewoond. Nauwkeurig .

Pasfoto van Miep Scholten
op haar persoonsbewijs.

Persoonsbewijs van Miep (Harmi Jacoba) Scholten.



alleen de angst voor de razzia’s maar ook het uit
de toren takelen van de klokken van de Sint
Nicolaaskerk maakte veel indruk. Verhalen over
het verzet en de hulp aan piloten. De verhalen en
documenten worden door de stichting bewaard
om deze later door te geven aan de volgende
generatie, zodat zij kunnen lezen en zien wat er in
de recente oorlogsperiode is gebeurd. Nog steeds
zijn we op zoek naar inwoners die hun verhaal aan
ons willen vertellen. Weet u iemand die zijn ver-
haal met ons wil delen? Laat het ons weten. 

Recent heeft de stichting inwoners van
Valkenswaard gevraagd zich te melden als zij
hun verhaal uit de oorlogsperiode willen ver-
tellen. Hierop hebben diverse inwoners gerea-
geerd. 

Inmiddels zijn er zes gesprekken geweest. Deze
gesprekken hebben niet alleen veel nieuwe infor-
matie opgeleverd maar ook weer onbekende
documenten. Zo werd een film overhandigd waar-
op waarschijnlijk een bevrijdingsoptocht en een
bevrijdingsfeest uit 1944 of 1945 zijn vastgelegd.
De film wordt momenteel gedigitaliseerd om
daarna nader onderzocht te worden. Ook wisten
we de hand te leggen op een notitieboekje van
17 september 1944. Hierin heeft de eigenaresse
alle tien ingekwartierde geallieerde militairen hun
naam en huisadres laten schrijven. Naar de betref-
fende militairen zijn we nader onderzoek aan het
doen. Verschillende persoonsbewijzen, foto’s en
stamkaarten werden in kopie verkregen. Uit de
verhalen bleek ook dat er niet alleen goede rela-
ties zijn aangeknoopt met geallieerde militairen.
Ook hebben inwoners van Valkenswaard langdu-
rige relaties onderhouden met ingekwartierde
Duitse militairen. De verhalen geven een steeds
beter beeld van het leven in Valkenswaard. Niet

Theo van de Loo

Interviewen van de laatste ooggetuigen

.

Tekst in een poëzie album van één van de geïnterviewde, geschre-
ven door een Canadese militair die in Valkenswaard verbleef.

Jan Hol en Luitenant-Kolonel Harvey KellyJan Hol en Luitenant-Kolonel Harvey Kelly
bespreken in 2010 de gebeurtenissen vanbespreken in 2010 de gebeurtenissen van
17 september 1944. Helaas zijn deze beide17 september 1944. Helaas zijn deze beide
oogegtuigen niet meer onder ons.oogegtuigen niet meer onder ons.
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Het archief van onze stichting is vrij groot en
gelukkig nog steeds groeiende. Van
Oorlogsdagboeken, interviews, foto’s en film
tot losse zinnen op een blaadje die we opge-
schreven hebben toen mensen dit vertelde. En
niet alles is even waardevol…… op het eerste
gezicht.

Ik vergelijk het onderzoek naar de oorlogsgeschie-
denis weleens met een sudoku puzzel. Vaak kun je
het volgende stukje niet invullen voordat je ergens
anders een stukje hebt ingevuld. En voor ons ligt
een puzzel met veel lege vakjes die beetje bij beetje
worden ingevuld. En vaak door stukken informatie
die in de eerste instantie minder relevant leken. Het
zijn vaak die dingen die andere stukken informatie
bevestigen, ontkrachten of aanvullen.

Veel ooggetuigen denken vaak dat ze niets bijzon-
ders te melden hebben, maar als je de interviews
met deze mensen naleest zijn er altijd wel zaken
die nader onderzoek behoeven. En iedere opge-
loste vraag roept vaak weer meerder nieuwe vra-
gen op. Zo zal de puzzel wel nooit geheel inge-
vuld worden maar hij wordt wel steeds overzich-
telijker en gedetailleerder. Oude archiefstukken
kunnen steeds weer voor de dag gehaald worden
om de nieuwe vragen weer te benaderen. 
Ondertussen zijn we begonnen met een bestand
te maken waarin we alle namen, adressen en
beroepen van mensen verzamelen die in de oor-
log in Aalst-Waalre of Valkenswaard waren. Op die
manier kunnen we zaken vaak snel herleiden of in
het archief terugvinden. Hoewel de lijst nog verre
van af is staan er nu al meer dan 650 mensen in
Valkenswaard in en bijna 1100 voor Aalst-Waalre.

We willen nogmaals benadrukken dat ieder
stukje informatie belangrijk kan zijn. Dus als
mensen nog iets weten van de oorlog willen
we vragen dit te melden. Alles kan ons helpen
om de puzzel completer te maken. Dit kunnen
ook zaken zijn die u weer gehoord heeft van
bijvoorbeeld uw ouder of opa en oma, omdat
we natuurlijk begrijpen dat de meeste oogge-
tuigen niet meer onder ons zijn. Wie weet is uw
stukje informatie de sleutel tot het invullen
van een vakje.

VWCAP

Informatie zien als een sudoku puzzel

Een stukje van de nieuw aangelegde namenlijst.

Diverse archieven in binnen en buitenland
bevatten stukken die betrekking hebben op
onze regio.

.



aan mijn collega’s voorlegde werden ze erg ent-
housiast. Samen met de leraar sport (Wouter
Bruins) ben ik verder gegaan om het plan uit te
werken. 
Het initiële plan was het eren van een soldaat die
gesneuveld is rondom Roermond en zijn tocht
gedurende de oorlog met een groep jongeren te
volgen.
Al snel had ik een militair gevonden waar ik de
familie van kon traceren. Dit was Richard Sydney
Huitt uit het Britse Hull die op 24 januari 1945
sneuvelde ten zuiden van Roermond. Bij het
eerste contact met zijn zoon schreef deze dat hij
nog nooit het graf van zijn vader had bezocht en
dat zijn wens was om dit nog voor zijn dood een
keer te doen. Dit was voor mij de trigger om het
plan nogmaals aan te passen en snel had ik
samen met Wouter het plan op poten.

Het plan ziet er als volgt uit:
Op 14 februari 2020 vertrekken wij (een aantal ler-
aren) met 30 studenten naar Hull. Hier zullen wij
op 15 februari de familie van Richard Huitt ont-

Als Sergeant der eerste klasse, ben ik werkza-
am namens defensie op ROC het Gilde te
Roermond. Als instructeur geef ik hier lessen
aan mbo-leerlingen die de VeVa opleiding vol-
gen. Deze opleiding staat voor een groot
gedeelte in het teken van het voorbereiden
van jongeren voor een baan bij Defensie. In
2020 zal het 75 jaar geleden zijn dat grote
delen van Limburg en Roermond werden bevri-
jd van de Duitse bezetter. Dit wil de school niet
zomaar voorbij laten gaan zonder hier aan-
dacht aan te schenken. 

Omdat mijn collega’s op de hoogte zijn van mijn
passie omtrent de Tweede Wereldoorlog, werd mij
gevraagd of ik iets kon bedenken om de 75-jarige
bevrijding te herdenken.
Dit was natuurlijk wel iets waar ik oren naar had
en binnen 20 minuten had ik al een groot deel
van een plan op papier staan. Toen ik mijn plan

Raimondo Bogaars

Bike to Honour

Richard Sydney Huitt met zijn vrouw.

Richard Huitt jr.  met zijn vrouw en kleinzoon.. Het monument in Hull, dat we gaan schoonmaken.



Richard Huitt zullen onthullen. De fundamenten
zijn reeds door onze leerlingen aangelegd. 

We hopen met het project ook geld op te halen.
Met dit geld willen we niet alleen alle kosten
dekken maar hopen we nog een essentieel
bedrag over te houden waarmee we de zoon van
Richard en zijn vrouw willen overbrengen vanuit
Hull om bij de ceremonie in Nederweert en de

onthulling van het monument in Roermond aan-
wezig te zijn. Mocht er nog meer geld binnenkomen,
dan is het de bedoeling dat dit geschonken wordt
aan het veteranenfonds in Nederland.
Wij hopen dat er onder de lezers van deze
nieuwsbrief ook mensen zitten die dit project
willen ondersteunen. Alle tips en hulp om alles
rond te krijgen zijn van harte welkom. Voor het
project hebben de leerlingen ondertussen een
facebook pagina en een instagram account
opgezet. Als u deze wil bekijken en eventueel
liken en delen dan zijn we misschien alweer een
stukje geholpen.

Namens de leerlingen en namens de familie van
Richard Huitt, hartelijk dank!

www.facebook.com/bike2honour/
www.instagram.com/bike2honour/

moeten. Van de familie zullen we Richard
zijn medailles in ontvangst nemen om
deze tijdens onze reis mee te voeren.
Hierna zullen wij in samenwerking met de
gemeente Hull een lokaal oorlogsmonu-
ment gaan schoonmaken en opknappen
en een lokaal veteranenhuis bezoeken.
De dagen erna zullen wij de training
locaties van Richard Huitt bezoeken en
langzaam afzakken naar Normandië. Daar
zullen we de landingsplaats bekijken waar
Richard de strijd is ingegaan en verder zijn
voetsporen volgen.

In Normandië Frankrijk zullen de leerlingen op 19
februari beginnen aan een non-stop fiets estafette
waarbij ze binnen 30 uur terug zullen fietsen naar
Nederweert Nederland. In Nederweert hebben we
samen met de burgemeester alle voorbereidingen
in gang gezet voor een korte ceremonie bij het

graf van Corporal Richard Huitt, en we zijn daarna
uitgenodigd voor een korte receptie op het
gemeentehuis. De ceremonie zal plaatsvinden op
20 februari als onze leerlingen met de medailles
van Richard Huitt vanuit Normandië op de fiets
zullen arriveren.
Hierna zullen we doorfietsen richting de school in
Roermond waar we een monument ter ere van

.



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:
LAWLER, RICHARD

Rang:  Private
Militair Nr: 14435213
Sterfdatum: 21/10/1944
Leeftijd:             19
Regiment:      Black Watch (Royal 

Highlanders)
1st Bn. 

Graf nummer:      I. D. 14.

Aanvullende informatie:
Zoon van Richard and Ethel Lawler, uit Leeds,
Yorkshire. 

Richard werd gedurende de gevechten om Best in
zijn rug geraakt. een dag later zou hij in het hospi-
taal sterven in het hospitaal en begraven in
Meerveldhoven.
Zijn familielid Marie Jones heeft de laatste jaren
een aantal malen het graf bezocht en is erg actief
geworden in het traceren van nabestaande van
andere militairen op de militaire begraafplaats in
Valkenswaard.

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.
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