
Nieuwsbrief van het Valkenswaard War Cemetery Adoption Program. Jaargang 4, nummer 1, Mrt 2021

We zijn ondertussen alweer beland in 2021 en nog
steeds heeft het corona virus de wereld in zijn greep.
Ook voor de stichting heeft dit nog steeds gevolgen.
Geen fysieke bijeenkomsten tussen de leden waarin
lopende zaken makkelijk besproken kunnen worden,
gesloten archieven en uitgestelde familiebezoeken
vanuit Groot-Brittannië.
Het ziet ernaar uit dat ook dit jaar tijdens dodenher-
denking op 4 mei geen publieke herdenking plaats
gaat vinden. We gaan ervan uit dat net als vorige
jaar, veel adoptanten toch weer een bloemetje gaan
plaatsen om zo toch even stil te staan wat deze jon-
gen mensen voor ons hebben betekent.
Toch zijn er wel enkele zaken gewoon doorgegaan
binnen de stichting. Zo zijn de onderzoeken naar de
achtergronden van de slachtoffers niet gestaakt. De
onderzoeken naar de dagboeken van mevrouw
Scholten zijn ook nog steeds in volle gang. Goed
nieuws is dat ook het vermiste deel van de dagboe-
ken, waar onder andere de periode van de bevrijding
in wordt vermeld, boven water is gekomen. 
De algemene website van de stichting (www.erf-
goed40-45.nl) heeft wat veranderingen ondergaan,
met name op de inhoud. We hopen dit in de toekomst

ook nog verder uit te breiden. Daarnaast is onze
secretaris, Raimondo Bogaars, begonnen met het
maken van een boek over de luchtoorlog binnen
de gemeentegrenzen van Valkenswaard en Waalre.
Hierover is in deze nieuwsbrief meer te lezen.
We houden nog goede hoop dat we eventueel
op 18 september ons jaarlijkse evenement op de
markt weer mogen en kunnen organiseren, maar
dat is op het moment nog afhankelijk van veel
factoren. We hopen hier in de nabije toekomst
meer over te kunnen mededelen. 
Als laatste vragen we wederom om ons te helpen
om deze nieuwsbrief te laten bestaan. We zouden
graag meer input van de lezers ontvangen, zodat
we niet alle verhalen zelf hoeven te schrijven. In
dit nummer heeft mevrouw Ageeth Adriaans een
stuk aangeleverd, en we hopen dat dit meer
mensen aanzet om `de pen ter hand te nemen´.
Zoals al vaker aangegeven kunnen dit verhalen
over de oorlog zijn, maar ook latere ervaringen
met herdenkingen of het adoptieprogramma.

Voor nu wensen we u weer veel leesplezier, en
blijf gezond!

VWCAP

Een nieuw jaar,nieuwe kansen?

.



We hebben als stichting al vaker een oproep gedaan voor foto’s
uit de oorlog. Dit deden we op alle sociale mediakanalen, kran-
ten, nieuwbrieven enz. Helaas kwam hierop altijd weinig reactie.
Dit bracht ons in de veronderstelling dat er misschien niet veel
meer foto’s waren uit onze regio, dan die we reeds in alle jaren
verzameld hadden. 
Echter toen enkele jaren geleden stichtingslid  Theo van de Loo
een nieuw interview project startte, kwamen er plots toch nog
veel nieuwe zaken aan het licht. Bewaarde boekjes met
handtekeningen van bevrijders en een geweldige film met
daarop onder andere bevrijdingsbeelden, de eerste herdenking
op de begraafplaats en de eerste bevrijdingsoptochten (inmid-
dels te vinden op onze website). Ook kwamen er nog diverse
foto’s naar boven die we nog niet eerder gezien hadden. Dit
waren met name foto’s van de ingekwartierde militairen na de
bevrijding. 
Dit toont aan dat er toch nog diverse ‘onontdekte’ foto’s zijn uit
de oorlogsperiode in onze omgeving. Vandaar willen we toch
nogmaals de volgende oproep doen:

Heeft u nog foto’s, items of verhalen uit de oorlog, laat het
ons weten. We willen deze graag documenteren en bestud-
eren. Alles geheel op uw voorwaarden.

VWCAP

Oude foto’s uit de omgeving 

In de vorige nieuwsbrief hebben we een oproep
geplaatst voor nieuwe vrijwilligers voor de stich-
ting. Hierop hebben we enkele responses mogen
ontvangen, waarvoor onze dank. Natuurlijk staat
de uitnodiging nog steeds open voor iedereen
die een bijdrage wil leveren aan de stichting.
Momenteel zijn we nog hard op zoek naar het
volgende:

1) Iemand die verstand heeft van websites en alle
digitale vaardigheden die hierbij komen kijken.
De website www.valkenswaardwarcemetery.nl
is ernstig verouderd en zeer aan een update toe.
Er is hierdoor ook al een tijd geen nieuwe con-
tent meer toegevoegd. 

Ook bij het updaten van de algemene website
(www.erfgoed40-45.nl) lopen we tegen enkele
problemen aan. Dus mocht iemand het leuk vin-

den om zich op deze zaken te storten dan horen
we dit heel graag!

2) Verder zoeken we mensen die graag onze rese-
arch en gevonden informatie omzetten naar ver-
halen. Of eventueel eigen onderzoeken doen en
deze omzetten naar concrete verhalen. We willen
graag meer inhoud toevoegen aan onze websites,
sociale mediakanalen en nieuwsbrieven. We heb-
ben informatie genoeg liggen, maar de tijd ont-
breekt ons echter vaak om dit om te zetten naar
bruikbare teksten. 
Dus we horen ook graag als mensen zich geroe-
pen voelen om hier iets in te betekenen.

Natuurlijk kunnen al deze zaken vrij zelfstandig of
met ondersteuning van onze reeds bestaande
stichtingsleden uitgevoerd worden. We kijken uit
naar uw reactie!

.

VWCAP

Hulp gevraagd

.

Vier Britse militairen in Valkenswaard,
Charley, Arthur, Ken en Tom.



en heeft John, de broer van Norman de pub nog
enige jaren voortgezet. De pub bestaat nog
steeds. 

Norman was werkzaam als arbeider, zoals zoveel
jongens uit zijn tijd. Uit de brieven die Norman tij-
dens de oorlog en in zijn laatste dagen heeft
geschreven en die ik heb mogen lezen (via zijn
nicht) en uit de gesprekken met zijn nichtjes, kan
ik opmaken dat hij een positief karakter had. Een
vrolijke jongen die sinds het overlijden van zijn
vader (zijn vader is in 1943 gestorven) samen met
zijn moeder woonde in de Pub, en een grote ver-
antwoording naar zijn moeder had. Norman had
ook veel wijsheid, was nuchter en realistisch ook
tijdens de oorlog en besefte dat hij waarschijnlijk

Ieder slachtoffer op de begraafplaats heeft een
verhaal. Het is één van de hoofdtaken van onze
stichting om deze verhalen boven water te krij-
gen en te verzamelen. ´Van veel slachtoffers
zijn weinig of geen foto´s of verhalen bewaard
gebleven. Voor Norman Kitchen is dit in ieder
geval niet het geval. Ageeth Adriaans heeft het
verhaal van haar adoptiegraf boven water
gehaald en daar een stukje over geschreven.

Norman is hoogstwaarschijnlijk/naar ik aanneem
in januari 1921 geboren, dat heb ik niet 100%
zeker kunnen krijgen, ook niet via zijn familie. (red:
geboren in Bolton, Lancashire in het 1e kwartaal van 1923)
Hij was de jongste zoon van John en Elizabeth
Kitchen of Harwood en komt uit een gezin van in
totaal 4 kinderen (John, Edith, Annie en Norman).
Zijn ouders hadden een pub genaamd House wit-
hout a Name. Later is moeder gestopt met de pub

Vader en moeder KItchen met
Norman op links en zijn zus Annie

op rechts.

Ageeth Adriaans en VWCAP

Een achtergrond bij: Norman Kitchen

Norman op de schoot van zijn moeder met zijn zussen links en
rechts van hem.

Norman op de schoot van zijn moeder met zijn zussen links en
rechts van hem.

De pub  genaamd `House Without a Name´ zoals die
heden  nog te vinden is in Bolten, Engeland.

Norman Kitchen op jonge leeftijd.



niet levend thuis zou komen maar behield zijn
vrolijkheid, opgewektheid. Voor de oorlog hield
hij ervan plezier maken met zijn vrienden, als hij
niet hoefde te werken. Hij heeft waarschijnlijk een
vriendinnetje gehad maar hoogstwaarschijnlijk
niet meer toen hij naar Europa naar het vasteland
was vertrokken. Zijn broer en zussen hadden al
kinderen toen Norman het leger in moest. 

In april 1943 is Norman vanuit
Engeland via Frankrijk in België
terecht gekomen.
Norman behoorde tot the East
Lancashire en op 15 september
1944 in Lommel aangekomen. 
The East Lancashire Regiment
heeft uiteindelijk ook nog deel-
genomen aan de bevrijding van
Arnhem maar dat heeft Norman
niet meer meegemaakt. 
(Red: het eerste bataljon van het East
Lancashire regiment maakte deel uit
van de 53rd Welsh Division. Deze divisie trok vanuit
Lommel op de linkerflank op gedurende de opmars richting
Arnhem. Op 22 september 1944, de sterfdag van Norman
was het bataljon bezig met de bevrijding van Bladel)

22 september 1944 is de laatste dag van Normans
leven. Hij werd dodelijk geraakt door kogels uit
een Duits (machine) geweer.
Hij heeft zich teruggetrokken met een andere
Engelse soldaat. Deze soldaat wist zich te herinne-
ren dat Norman heeft verteld dat hij het ontzet-
tend koud had.
De andere soldaat heeft het bewustzijn verloren.
Toen deze andere soldaat weer bijkwam was
Norman overleden. Hij is 21 jaar geworden.

Op deze foto is Norman
ongeveer 12 jaar oud.

Afsluiting van de brieven die
Norman op zak droeg toen hij stierf.

Oorlogsmonument in Bolton met Norman
Kitchen zijn naam erop.



War Diary van het 1e bataljon East Lancashire regiment.

Norman in zijn voetbal team.



Valkenswaardse familie waarvoor het nichtje van
Norman nog steeds haar dank uitspreekt.
De moeder van Norman is, zoals vele families, het
verdriet niet meer te boven gekomen. In zijn woon-
plaats staat een oorlogsmonument waarin ook de
naam van Norman Kitchen staat gegraveerd.
De nichtjes van Norman hebben verteld dat de
moeder van Norman zich druk maakte om het graf
in Nederland en de herinnering van/aan haar zoon.  

De tekst op zijn grafsteen:
In the mosaic of victory, we laid a precious piece,
our dear son and brother. 

Norman had brieven voor zijn moeder op het
moment van zijn overlijden bij zich op zijn lichaam.
Norman is in eerste instantie begraven op een
stukje grond bij de oude kerk van Bergeijk, waar
meerdere soldaten (tijdelijk) werden begraven.
Later is hij overgebracht naar zijn laatste rust-
plaats aan de Luikerweg te Valkenswaard. 

Moeder en oma en zus met haar kind, hebben zijn
graf opgezocht. Zij logeerden toen bij een

.

Norman zijn moeder bij het originele graf,
naast de kerk in Bergeijk.

Het originele graf van Norman Kitchen, naast de kerk in
Bergeijk.  Deze graven zijn na augustus 1949 overgebracht

naar de militaire begraafplaats Valkenswaard.

Kranten artikel van de familie ter ere van Norman.



Valkenswaard. Dit betekent dat er naast de
diverse neergekomen vliegtuigen, ook verhalen
aan bod komen van vliegeniers die via onze
gemeente uit handen van de Duitse bezetters
probeerden te blijven. Ook verhalen van
neergekomen projectielen, de luchtbescher-
mingsdienst, ingekwartierde luchtmachters, mili-
taire en burgerslachtoffers van de luchtoorlog, de
rol van de luchtmacht bij de bevrijding van
Valkenswaard, enz. komen hierin voorbij.

Na een snelle start van het project is het
momenteel een lopend project geworden waarvan
nog geen einddatum van te bepalen is. Ik hoop dat
het boek in 2021 het levenslicht zal zien, maar
steeds stuit ik op zaken die meer onderzoek vragen,
of nieuwe feiten die toegevoegd kunnen worden.

Om deze reden plaats ik hier dan ook nog een
oproep, of er nog mensen zijn met informatie
betreffende het onderwerp. Het zou zonde zijn
dat na publicatie heel veel nieuwe informatie aan
het licht zou komen zodat het boek gelijk aan een
herdruk toe is. Natuurlijk zullen er altijd nieuwe
zaken naar boven komen, maar ik probeer het
aantal hiervan te beperken.
Als er een datum bekend is over wanneer het
boek via de stichting gepubliceerd gaat worden
dan houden we u natuurlijk de hoogte.

Toen ik afgelopen september positief getest werd
op het coronavirus, betekende dit dat ik drie
weken thuis op de bank moest doorbrengen om
te herstellen. Ik was niet zo ziek, dat ik tot niets in
staat was, maar wel te ziek om fysieke inspannin-
gen te leveren. Al snel was er al niets interessants
meer te vinden op de televisie en greep ik terug
naar mijn laptop om weer wat oude onderzoeken
op te starten.
Toen ik hierbij weer veel oude documenten
opende die ik al enige tijd niet meer had bekeken,
bedacht ik me dat het nu de tijd was om een start
te maken aan een project dat ik alweer enige tijd

voor ogen had. 
Jaren geleden had ik in samenwerking met de
stichting Waalres Erfgoed, mijn eerste boek
gepubliceerd. Dit boek ging over de gehele oor-
logsjaren in Aalst-Waalre. Hierin had ik uitgebreid
verslag gedaan over de neergekomen vliegtuigen
binnen de gemeentegrenzen van Waalre. Echter in
de jaren na het verschijnen van het boek kwam er
nog steeds nieuwe informatie omtrent het onder-
werp aan het licht. Dit en het feit dat ik de
luchtoorlog binnen de gemeentegrenzen van
Valkenswaard in dit boek niet had meegenomen,
deed me besluiten om dit geheel te bundelen in
een nieuw boek.

Behalve de crashes moet het boek alles beslaan
wat betrekking heeft op de luchtoorlog binnen de
gemeentegrenzen van zowel Waalre als

Raimondo Bogaars

Boek Luchtoorlog Valkenswaard en Waalre

.

Serjeant Jack Addsets, één van de vliegeniers die
gedurende de oorlog in Aalst om het leven kwam.

Restanten van één van de neergekomen 
vliegtuigen die in het boek beschreven worden.



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:
COMPTON, DALLAS RICHARD

Rang:  Private
Militair Nr: 14549238
Sterfdatum: 21/09/1944
Leeftijd:             19
Regiment:      Oxford and Bucks light 

infantry
1st Bn.

Graf nummer:      I.B.11

Aanvullende informatie:
Dallas wordt in het eerste kwartaal van 1925
geboren in Essex, Engeland. Zjn ouders zijn
Charles Compton en Amy Pratt. 
Dallas heeft meerdere broers die gedurende de
oorlog in dienst traden. Alleen zijn jongste broer
Michael was te jong om inhet leger te dienen. Zijn
broers Gordon en Norman overleven beide wel
hun diensttijd.
Dallas sneuvelt op 21 september 1944 in de
omgeving van Wilhelminakanaal bij Oirschot. In
eerste instantie wordt zijn lichaam begraven in
Oerle, maar op 28 mei 1945 wordt hij herbegra-
ven op zijn huidige rustplaats, de militaire
begraafplaats 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.

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

.


