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Beste Lezer,

Wij als stichting hopen weer voor u een interresante 
nieuwsbrief gemaakt te hebben. In deze nieuwsbrief 
vind u onder andere verslagen van afgelopen 
evenementen, een verhaal over Nederlandse 
militairen uit de regio gedurende de Tweede 
Wereldoorlog en een raportgae van een bezoek van 
de nabestaanden van Harry Henderson. Natuurlijk 
kijken we nog steeds uit naar uw input voor deze 
nieuwsbrief. Met uw hulp kunnen we de nieuwsbrief 
zou divers en interresant mogelijk houden. Dus mocht 
u ideeën of verhalen hebben neemt u dan alstublieft 
contact met ons op.
Verder hebben we in deze nieuwsbrief voor de eerste 
keer met interactieve links gewerkt. Dit betekent dat 
er af en toe op sommige pagina’s een link te vinden is 
die u met uw cursor kunt aanklikken. Deze link brengt 
u dan naar een webpagina met meer informatie 
over dat onderwerp of direct naar onnze email. Zo 
heeft bijvoorbeel de BHIC onlangs een nieuw filmpje 
gemaakt tijdens de bevrijding van Waalre geplaatst. 
Deze kunt u bekijken via de volgende link: LINK

Gelukkig hebben we als stichting Erfgoed40-45 
het afgelopen jaar weer samen kunnen deelnemen 
aan herdenkingen. We waren onder andere bij de 

herdenking van 4 mei in Valkenswaard en Waarle en 
bij de herdenking op 17 september op de Britse 
begraafplaats. De opkomst bij deze herdenkingen 
overtrof iedere verwachting. De ontwikkelingen in 
de wereld zullen daar zeker debet aan zijn geweest. 
Als stichting proberen we in goed overleg met de 
organisatoren deze herdenkingen toekomstbestendig 
te maken door er steeds meer mensen bij te 
betrekken. Nadat de stichting Bloemencorso dit jaar 
bij deze herdenkingen is aangesloten proberen we 
meer organisaties over te halen deel te nemen. Hierbij 
denken we dan onder andere aan sportverenigingen 
en ouderenorganisaties. Iedereen die wil gedenken 
om niet te vergeten nodigen we van harte uit deel te 
nemen. Ook zijn we al bezig met de voorbereidingen 
van de viering van 80 jaar bevrijding. Wat zou het fijn 
zijn als we dan met heel veel mensen en organisaties 
een bloemenkrans of poppie zouden kunnen 
neerleggen bij de verschillende monumenten. Mocht 
je als organisatie willen deelnemen neem dan gerust 
contact op.

CONTACT

.

https://brabantinbeelden.nl/films/detail/28cc1e69-810e-4a3e-f44f-50a67d49f463/media/969ab7e0-f0ff-39b0-e5d2-831b1080a32c
mailto:info%40erfgoed40-45.nl?subject=Reactie%20Nieuwsbrief


Op 17 september 2022 was het weer zover. De
jaarlijkse herdenking op de Britse begraafplaats
Valkenswaard kon weer met publiek plaats vinden.
Door de Covid 19 situatie werd dit de afgelopen
twee jaar zonder publiek uitgevoerd.

Tijdens een vergadering van onze stichting kwam de
jaarlijkse ceremonie ter sprake. Tijdens dit gesprek
kwamen er enkele ideeën naar voren die we de
organisatie van de ceremonie wilden voorleggen.
Zo hadden we het plan opgepakt om jaarlijks een
nabestaande uit te nodigen om een persoonlijk
verhaal te doen over hun familielid dat rust op de
begraafplaats. Toen we hier akkoord op ontvingen
hebben we direct contact gezocht met Marie Jones,
de nicht van private Richard Lawler. Zij stemde in om
een verhaal te schrijven en voor te dragen tijdens
de ceremonie. Samen met haar broer schreef ze het
stuk en stuurde dit door aan ons, waarna wij het
doorzetten naar de organisatie. Omdat ons idee vrij
kort dag voor de ceremonie was opgekomen was het
voor de organisatie wel even passen en meten om
het verhaal in de ceremonie te passen. De vertaling,
die in eerste instantie door de adoptant van het graf
voorgelezen zou worden, moest geschrapt worden
omwille van de tijd. Hierop werd besloten om de
vertaling op papier uit te delen bij de ingang van de
begraafplaats.

Het was goed om te zien dat na twee jaar van
afwezigheid, het publiek en adoptanten weer in
grote getalen op de ceremonie waren afgekomen.
Na de stille tocht van café-restaurant “De familie
Suykerbuyk”, werd de ceremonie geopend door de
burgemeester van Valkenswaard, Anton Ederveen.
De roll of honour werd voorgelezen en ook de
kinderburgemeester deed een woordje. Het korps
National Reserve ondersteunde de organisatie (Bond
van Wapenbroeders afdeling Valkenswaard en de
Gemeente Valkenswaard) met het ceremoniële
gedeelte omtrent het hijsen van de Nederlandse en
Britse vlag. Er werden kransen gelegd door diverse
organisaties en ook door de aanwezige adoptanten.
Er was muzikale ondersteuning door een zangkoor en
muzikanten en na het verhaal van Marie Jones werd
het geheel afgesloten met een rondgang langs de
graven.

Als stichting kijken we terug op een geslaagde
ceremonie en hopen in de toekomst de organisatie
nog meer te ondersteunen. Sowieso staat het verhaal
van een nabestaande voorlopig op het programma.
Hopelijk zijn we volgend jaar ook weer in grote
getalen aanwezig om ons respect te tonen en stil te
staan bij de gevallen militairen.

VWCAP

17 september herdenking

.

Het zangkoor zorgde samen met enkele muzikanten
o.l.v. de heer Weerts voor de muzikale omlijsting



De vertaling van de tekst die Marie Jones tijdens de ceremonie voordroeg.

Dank voor de uitnodiging om voor u allen te spreken bij deze speciale gelegenheid. Met de hulp van mijn broer 
David Wilkinson, heb ik wat details over het leven van mijn oom opgeschreven en deze wil ik graag met u delen.

Mijn oom, soldaat Richard Lawler, bekend als Dick, ligt hier begraven op het Valkenswaards Oorlogskerkhof.
Dick werd geboren in Leeds op 13 September 1925. Zijn moeder, Ethel, onze grootmoeder, was van Pools Joodse 
afkomst en zijn vader Richard, ook bekend als Dick, was van Ierse afkomst. Dick senior vocht in de Slag aan de 
Somme in de Eerste Wereldoorlog. Zoals zijn vader voor hem, diende hij in het Kings Own Yorkshire Light Infantry 
regiment.

Dick had een oudere broer, Jack, die helaas in 1931 op 7-jarige 
leeftijd aan difterie is overleden. Hij had ook twee jongere zussen, 
Ellen, bekend als Nellie, en Marie, onze moeder. Marie overleed 
in 2018 op 88-jarige leeftijd en Nellie overleed eerder dit jaar op 
95-jarige leeftijd. De familie Lawler leefde door de depressie van de 
jaren 1930, maar hoewel ze een bescheiden levensstijl hadden, was 
er altijd eten op tafel. Toen de Tweede Wereldoorlog begon, was het 
moeilijk werk te vinden en was het leven hard. Op 17-jarige leeftijd 
besloot Dick vrijwillig dienst te nemen in het Britse leger en op 18 
juni 1943 meldde hij zich samen met zijn beste vriend Billy Monks. 
Beiden sloten zich aan bij het Black Watch regiment. Dit trotse 
Schotse regiment stond bekend om zijn felle en dappere houding en 
kreeg de bijnaam “The Ladies from Hell” vanwege de kilts die
voorheen in de strijd werden gedragen.

In juni 1944 arriveerden Dick, zijn vriend Billy en de rest van het 
regiment op de stranden van Normandië. Vervolgens vochten ze zich 
een weg door Frankrijk en België. Terwijl hij in Frankrijk was, stuurde 
Dick brieven en geschenken naar huis voor zijn ouders, en zijn twee 
zussen; Franse parfum en zijden kousen. Ongeveer twee weken 
voordat Dick sneuvelde, kwam zijn laatste brief thuis. Hij schreef dat 
hij dacht dat de oorlog snel voorbij zou zijn en hoopte dat hij snel 
thuis zou komen. Uiteindelijk ging Dick vanuit België de grens over 
naar Nederland en op 20 oktober 1944 werd hij in zijn rug geschoten. 
De volgende dag stierf hij tragisch aan zijn verwondingen. Hij was 
slechts 19 jaar oud. Hij werd eerst begraven in Meerveldhoven en 
daarna op deze begraafplaats in Valkenswaard.

Toen zijn moeder Ethel het nieuws van zijn dood vernam, was 
zij door de schok niet meer in staat te praten. Deze toestand van 
trauma duurde meer dan een jaar. Haar verdriet was intens en ze was 
ontroostbaar. Maar het leven moest doorgaan, mijn grootouders 
hadden hun beide zonen verloren, maar ze hadden twee dochters 

die hen een doel gaven om door te gaan. In de jaren die volgden, plaatste Ethel een bericht in de plaatselijke krant 
op de datum van Dick’s overlijden. Het bericht stond in de “Roll of honour” sectie van de krant. Ethel plaatste het 
bericht elk jaar, meer dan 40 jaar, tot haar dood op 88-jarige leeftijd in 1986. Zij bewaarde elk exemplaar van deze 
krantenberichten tot op haar sterfdag.

Iemand anders die zich Dick op deze manier herinnerde was zijn schoolvriend en kameraad, Billy Monks. Billy 
kwam wel thuis maar vergat nooit zijn vriend Dick, die de zo verlangde terugreis naar zijn familie in Leeds helaas 
niet maakte. In Engeland wordt een special lied gezongen bij grote sportevenementen en andere symbolische 
gelegenheden. Het lied heet “Abide with me”. Telkens als Ethel deze melodie hoorde, moest zij aan Dick denken 
en vulden haar ogen zich met tranen en haar gezicht met droefheid. Ze heeft zijn dood nooit kunnen verwerken. 
Ethel werd bij verschillende gelegenheden gevraagd of ze Dick’s graf wilde bezoeken, maar ze weigerde altijd 
omdat het te pijnlijk voor haar zou zijn geweest. Ik weet wel dat onze grootouders het grootste respect en 
oprechte dankbaarheid hadden voor de mensen van Valkenswaard die in de loop der jaren voor Dicks graf hebben 
gezorgd. Vera Smiggels is de lieve dame die deze belangrijke taak momenteel vervult.

Boven: De kransen en bloemen
bij de cross of remembrance.

Links: Richard “Dick” Lawler



Ik zou willen dat onze grootmoeder de kracht had gevonden om Dick’s graf te bezoeken, en te zien in wat voor
vredige omgeving hij rust. Ik weet zeker dat ze met een vrediger gevoel naar haar schepper zou zijn gegaan, als ze
deze reis had gemaakt. Dick heeft een speciale plaats in onze familie. Door het verstrijken van de tijd zijn er geen
familieleden meer die Dick hebben ontmoet. Hij wordt door ons vereerd en zijn graf is bezocht door zijn zussen,
zwagers, neven, nichten, achterneven en achternichten. De volgende generatie neven en nichten weet van oom
Dick, en sommigen hebben plannen om zijn graf in de toekomst te bezoeken. Zijn verhaal en zijn opoffering zullen
nooit vergeten worden.

Wij zijn zeer trots op Dick en zijn belangrijke rol als bevrijder. Hij gaf zijn leven om Nederland en de rest van Europa
te helpen bevrijden van de acties van anderen. Daar zijn wij als familie enorm trots op en dankbaar voor. Zijn
nagedachtenis zal voor altijd voortleven. Terwijl wij hier staan op deze speciale dag, kijk ik rond naar deze graven
en zie ik helden, en wij die hier vandaag bijeen zijn, staan op de schouders van deze helden.
Ik ben trots te kunnen zeggen dat soldaat Richard Lawler, oom Dick, een held was, en hij was onze held.
Dank u allen voor het luisteren.

Meer info over Richard (Dick) Lawler: Link

Het verhaal dat Amy 
Vos, de voormalig 
kinderburgemeester van 
Valkenswaard, tijdens de 
ceremonie voordroeg.

Hallo, ik ben Amy Vos dit jaar de
kinderburgemeester van Valkenswaard. Ik
heb aan mijn oma gevraagd of ze wat 
kon
vertellen over de tweede wereld oorlog.
Ze vertelde me een indrukwekkend
verhaal.

Mijn oma was in die tijd 7 jaar. Ze woonde
op een boerderij in Borkel en Schaft met
10 kinderen. Toen de oorlog begon ging
haar vader een schuilkelder bouwen in de
tuin. De schuilkelder zat onder de grond
en was 5m bij 5m.

Wat heel bijzonder is om te vertellen was dat helemaal achter in de tuin de camper stond van maarschalk
Montgomery die daar een tijd verbleef. Voor de camper stonden altijd 2 mannen in een wit pak met pistool in hun
hand als bescherming van Montgomery. Mijn oma mocht daar iedere dag een reep chocolade halen.
Ondertussen moest mijn oma gewoon naar school toe. Regelmatig hoorde je een vliegtuig met een
bommenwerper over de school heen vliegen. Dan moesten alle kinderen onder de tafels kruipen om zich te
beschermen.

De Duitsers hebben mijn overgrootopa door de schouder geschoten. De kogel ging er van de voorkant in en
achter weer uit. Hij werd meteen naar het ziekenhuis gebracht en heeft daardoor een lange tijd in het ziekenhuis
gelegen. Er is ook een vliegtuig van de Duitsers neergestort in de wei van de boerderij en de piloot had het niet
overleefd.Mijn oma vertelde dat de oorlog een enge, spannende en stressvolle 5 jaar was.

Mijn oma zegt altijd: 
Vrijheid voor ons allemaal zou niet bijzonder moeten zijn , maar heel normaal…..

Ik ben blij dat ik nu in een tijd leef waar ik alles mag en kan, waar ik vrij ben en kan zijn wie ik wil zijn. Dat gun ik
iedereen.

https://valkenswaardwarcemetery.nl/the-men-l/lawler/


In deze nieuwsbrief wederom een vrijwilliger van
onze stichting, die zich aan u voorstelt. Deze keer
is het de beurt aan Raimondo Bogaars die zijn
verhaal hieronder toelicht.

Mijn naam is Raimondo Bogaars en ik ben samen
met mijn vrouw en twee zonen woonachtig in Aalst.
Naast medeoprichter van de stichting ben ik ook de
secretaris en archivaris van de stichting. Als men ooit
met ons heeft gecommuniceerd is de kans groot
dat dit via mij is verlopen. Naast mijn werk voor de
stichting ben ik voor beroep Sergeant-Majoor bij de
Koninklijke landmacht, en werk ik momenteel op een
ROC om de VEVA opleiding te verzorgen.
Al sinds mijn jonge jaren ben ik erg geintereseerd in
alles wat met militaire zaken te maken heeft. Echter na
enkele gesprekken met Theo van de Bergh, destijds
mijn overbuurman en tegenwoordig stichtingslid,
ben ik erg geintereseerd geraakt in de lokale
oorlogsgeschiedenis. Zijn verhalen over neergekomen
vliegtuigen stuurde me op onderzoek uit waarbij ik
ook de eerste contacten legde met nabestaanden van
de omgekomen bemanningsleden. Dit alles werkte
zo verslavend dat ik al snel zoveel mogelijk informatie
ging verzamelen als ik maar kon. Dit alles leidde tot
mijn eerste publicatie: “Aalst-Waalre in oorlogstijd” dat
ik met hulp van Jaap Walinga † voor de heemkunde
vereniging “Waalres Erfgoed” uitbracht.
Ondertussen waren mijn archieven en mijn interesse
ook verbreed naar Valkenswaard, het dorp waar ik
naar de middelbare school ging en veel van mijn
tienerjaren doorbracht.
Hier ging het onderzoeken weer verder en het
contacteren van nabestaanden van de militaire
begraafplaats kreeg een hoge prioriteit. Als gevolg
van deze onderzoeken en contacten werd mijn
tweede boek “De weg naar Valkenswaard” geschreven.
Momenteel ben ik met mijn derde publicatie bezig.
Dit is een boek omtrent de luchtoorlog in de beide

gemeenten. Eigenlijk een vervolg op de onderzoeken
waar ik ooit mee ben begonnen.
Ik moet zeggen dat het onderzoeken van de zaken in
de Tweede Wereldoorlog rondom de gemeenten van
Valkenswaard en Waalre me nog steeds veel plezier
geeft. Ik kan erg gelukkig worden van ieder klein
stukje informatie dat boven water komt. Hiernaast zijn
de contacten en vriendschappen die zijn ontstaan met
o.a. de nabestaanden zijn toch wel de kers op de taart
van al het werk.
Mijn functies binnen de stichting zorgen er soms
voor dat ik op de voorgrond in de schijnwerpers moet
staan. Dit is niet iets wat ik graag doe. Liever blijf ik op
de achtergrond. Je kunt mij veel gelukkiger maken
met een middagje tussen oude
stoffige papieren in één of
ander archief.

Raimondo Bogaars

Onze medewerkers stellen zich voor

I n
voorgaande

n i e u w s b r i e v e n
informeerden wij u over

de voornemens om een bankje
te plaatsen bij de begraafplaats.

We zijn hierbij onverwacht tegen wat
complicaties aangelopen. Momenteel zijn we

op zoek naar oplossingen en hopelijk kunnen
we u binnenkort meer nieuws hierover brengen.

Daarnaast hebben we u op de hoogte gebracht
van het aanstaande boek van Raimondo Bogaars:

“Het donderde in de lucht”. We hoopten dit boek
afgelopen september te publiceren, echter hebben

zich hier wat vertragingen voorgedaan. Het boek is wel in
een afrondende fase en zal waarschijnlijk begin volgend

jaar verschijnen. We houden u hiervan op de hoogte.

.



Toen ik voor het eerst contact kreeg met de
nabestaanden van rifleman Harry Henderson,
werd mij verteld dat in de jaren 50 de familie
goede contacten had opgebouwd met de familie
die destijds het graf had geadopteerd. Helaas
was in de jaren het contact verwaterd. Dit onder
andere door sterfgevallen, maar ook door de tijd.
De familie gaf mij redelijk wat informatie over de
familie die het graf destijds verzorgde en vroeg
of er een mogelijkheid was om hier weer mee in
contact te komen.

Hoewel ik in de jaren redelijk wat Britse families had
opgespoord, lukte het me niet deze Nederlandse
familie te traceren. Het ging om een familie van
Lieshout uit Valkenswaard en in mijn onderzoek
kwam ik niet bij de juiste personen uit. De familie
(Scheepers) die het graf van Harry tegenwoordig
adopteert, had meer geluk. Zij wisten via facebook 
incontact te komen met de juiste familie van Lieshout 
die nog steeds in Valkenswaard woonachtig was. 
Enige tijd later stuurde de familie Scheepers mij 
een bericht dat David (de neef van Harry) met 
enkele familieleden voornemens waren om naar 
Valkenswaard te komen.
Op donderdag 10 november 2022 was het
zover. David was samen met zijn vrouw,
zijn dochter en haar man en zijn kleindochter via

Frankrijk naar Nederland gereisd. In restaurant
Eddy’s in Bergeijk had hij de familie Scheepers en
ondergetekende uitgenodigd voor een gezamenlijk
diner. Het is altijd erg interessant om de mensen
te ontmoeten die je alleen maar van email kent.
Het werd al snel een gezellige avond waar veel
vragen werden gesteld, en verhalen werden
uitgewisseld. Zo was het gezin van de dochter van
David afkomstig uit Australië en hadden ze er al
een hele reis opzitten voordat ze in Bergeijk waren
beland. Diverse foto’s kwamen boven tafel en ook
het originele telegram waarin werd medegedeeld
dat Harry aan verwondingen was overleden werd
meegebracht. David was in zijn jonge jaren diverse
malen in Nederland geweest en liet vele foto’s en
correspondentie zien van de familie van Lieshout
en de familie van David. Toen het onderwerp van de
Bloemencorso ter sprake kwam wist David nog een
oude zwart-wit foto naar boven te halen waarop hij als
klein jongetje voor een corso wagen stond.

David en zijn familie
werd voorzien van informatie 
over de stichting, de 
begraafplaats en het adoptie 
programma. Daarnaast werd er
informatie gedeeld over de 
gevechten waarin Harry deel 
had genomen rondom Best
en waar hij ongeveer gewond 
moet zijn geraakt. Ook de 
locatie van de voormalige
begraafplaats bij het 
noodhospitaal in 
Meerveldhoven werd
gedeeld, omdat de familie 
eventueel interesse had om 

deze plaats te bezoeken.
Naast deze onderwerpen werd 
er natuurlijk ook veel gesproken 
over alledaagse zaken zoals 
gezin, werk, enz. Aan het eind 
van de avond werd er afscheid 
genomen maar dit zou maar van 
korte duur zijn. De volgende 
ochtend hadden we met
z’n allen afgesproken bij de 
familie Scheepers thuis. Hier 
werd de familie en

Raimondo Bogaars

Een graf dat verbindt

Onder: De telegram die de ouders van Harry ontvingen
met het bericht van het overlijden van hun zoon.

Rechts: Harry Henderson. Meer info over hem via deze LINK

https://valkenswaardwarcemetery.nl/henderson-2/


Onder: De familie van David, en de families Scheepers 
en Van Lieshout leggen bloemen op het graf.

Links: Annemieke (Van Lieshout), David Nightingale en
Hennie (Van Lieshout) bij the cross of remembrence op 
de militaire begraafplaats Valkenswaard.

Onder: Hennie, David en Annemieke herenigd op de
begraafplaats in 2022.



ondergetekende ontvangen met gebak en koffie. Er
was geregeld dat die dag de familie van Lieshout zich
zou aansluiten om mee te gaan naar de begraafplaats.
Toen deze binnenkwamen sprongen bij David de
tranen in zijn ogen. Dit was het eerste weerzien sinds
1978. Als kleine jongen was David vaak bij de familie
van Lieshout geweest en omgekeerd waren de van
Lieshout’s als kinderen regelmatig bij de familie van
David in Engeland geweest. Er werd volop bijgepraat
en oude jeugdherinneringen opgehaald. Hierna
was het tijd om te doen wat voor deze dag op het
programma stond. Een bezoek brengen aan het graf
van Harry met zowel de nabestaanden van Harry,
de kinderen van de oude adoptanten, en de nieuwe
adoptanten.

Op de begraafplaats aangekomen werd de foto van
Harry op het graf geplaatst en werden er bloemen
gelegd. Er werden vele foto’s gemaakt en men haalde
ook hier weer herinneringen op. Uiteindelijk was de
tijd aangebroken om definitief afscheid te nemen.
Zowel ik als de familie Scheepers hadden andere
verplichtingen. David en zijn familie zouden die
middag naar het huis van de familie van Lieshout gaan
om daar de rest van de dag door te brengen. Echter
voor ik ging liep ik nog samen met David naar zijn
auto om iets te pakken. Tijdens de wandeling vertelde 

David dat de begraafplaats zoveel herinneringen naar
boven haalde. Hoewel hij Harry nooit gekend heeft
kwamen alle familieverhalen van hem naar boven.
Daarnaast misschien nog wel meer de herinneringen
aan zijn vader en moeder die met hem al die jaren
het graf hadden bezocht. Dit toont aan dat de
begraafplaats niet alleen een plek is met 
herinneringen

aan hen die er begraven liggen maar ook aan alle
verhalen en zaken die er zich de jaren daarna hebben
afgespeeld. De opgebouwde vriendschappen tussen
de inwoners van Valkenswaard en de Britse families.
Uiteindelijk gaf David mij een speldje van een Poppy
en het symbool van Manchester, de stad waar hij
vandaan kwam. Hoe toepasselijk om deze op 11
november te mogen ontvangen. De dag dat de
Britten en diverse andere landen hun herdenkingsdag
hebben. Het speldje krijgt een eervol plekje tussen de
andere speldjes die ik de loop van de jaren heb mogen 
ontvangen. Een speldje met voor mij weer een mooie 
herinnering aan de begraafplaats en een nieuwe
vriendschap.

Linksonder: David met zijn vrouw, dochter, schoonzoon en
kleindochter bij het graf van zijn oom Harry.

Onder: De Poppy pin die David schonk.

.

De Uitslag van de
Rabo Clubkas actie
In de maand oktober was het weer tijd voor de
jaarlijkse clubkas campagne van de Rabobank.
Zoals ieder jaar had ook onze stichting zich weer
ingeschreven zodat u op ons kon stemmen.
Het aantal stemmen heeft het mooie bedrag van
€ 164,24 opgeleverd. Hiervan kan onze stichting
weer mooie dingen doen zoals onderzoek en het
onvangen van gasten.

Wij willen dan ook iedereen die op ons gestemd
heeft hartelijk danken. Uw steun maakt het
verschil!



de Nederlandse militairen (zo’n 
22.000) werden over de grens naar 
Duitse kampen gevoerd. Echter 
de meeste militairen (ongeveer 
250.000) bleven onder toezicht
in hun garnizoenen. Eind mei 
kregen de meeste Nederlandse 
militairen hun vrijheid terug. Zij 
werden op zogenaamd groot verlof 
gestuurd.

Beroepsmilitairen moesten
een toezegging doen dat ze de
Duitse staat geen schade zouden
toebrengen. Van de ruim 12.400
beroepsmilitairen weigerden er
69 die verklaring op erewoord te
tekenen. Deze weigeraars bleven
krijgsgevangenen van de Duitsers.
Nog geen jaar later, februari
1941, verscheen er een oproep in
de kranten: “Aanmeldingsplicht
beroepsofficieren.” De doelgroep
moest zich verplicht melden. Bij 
niet verschijnen of het verstrekken 

In Nederland kennen we al sinds 1810 de 
dienstplicht. Deze is destijds onder de naam 
conscriptie ingevoerd toen het Franse Keizerrijk 
de Nederlanden innam. Echter sinds 1997 is de 
opkomstplicht opgeschort. Dit betekent dat 
dienstplichtigen zolang deze opschorting van 
kracht is zich niet hoeven te melden voor militaire 
dienst.

In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog was de
dienstplicht nog volledig van kracht. Vele jonge 
mannen moesten zich hiervoor melden en hun tijd 
uitdienen. Vanwege de oplopende spanningen riep 
de Nederlandse regering in 1939 de mobilisatie af 
wat inhield dat dienstplichtige militairen onder de 
wapenen werden geroepen. Toen in mei 1940 de 
Duitsers Nederland binnen vielen, waren er zo’n 
280.000 dienstplichtigen en beroepsmilitairen 
onder de wapenen. Ongeveer 2.300 van hen 
zouden overlijden op het slagveld of later aan hun 
verwondingen bezwijken. Uit Aalst sneuvelde de 27 
jarige Gerrit Schoenmakers tijdens de gevechten om 
een brug bij Tilburg. Uit de gemeente Valkenswaard 
sneuvelden drie militairen. De 26-jarige Wilhelmus 
Godefridus Pas komt om bij gevechten in de buurt van 
Roermond. De 25-jarige Jan Poppeliers komt om bij 
St. Agatha en de 20-jarige Henricus Rijkers sneuvelt 
bij Hardinxveld.

Raimondo Bogaars

Lotgevallen van dienstplichtige

Onder: Meldingsoproep voor de heer Paulus Bijnen uit Waalre om 
zich te melden voor de keuring voor militairedienst.

Rechts: Paulus Bijnen

Rechts: Paulus Bijnen

Linksboven: Gerrit Schoenmakers
rechtsboven: Henricus Rijkers
Linksonder Wilhelmus Godefridus Pas
Rechtsonder: Jan Poppeliers.



van foutieve gegevens volgde er een 
straf. Zoals altijd wilden de Duitsers 
met een goede administratie de
voormalig militairen goed kunnen 
monitoren. 

Naarmate de Duitse bezetting 
voortduurde groeide het verzet tegen 
de bezetting. Bij dit verzet waren 
relatief veel oudmilitairen betrokken. 
Dit was natuurlijk niet verwonderlijk. 
Zij hadden eerder gestreden tegen de 
Duitsers en waren relatief
beter getraind dan de normale 
burger. Halverwege april 1942 

Boven: Melding van het verkrijgen van groot
verlof aan de gemeente voor Gerardus
Hendrikus Gerrits uit Waalre.

Rechts: Jan Poppeliers tijdens zijn diensttijd.
Hij ligt op de voorgrond rechts.

Onder: De kazemat waarin Jan Poppeliers
sneuvelde staat tegenwoordig ter
bezichtiging bij het oorlogsmuseum in
Overloon.



besloot de bezetter de voormalige beroepsmilitairen 
alsnog tot krijgsgevangenen te maken. Duitsgezinde 
officieren en die met onmisbare beroepen werden 
weer in vrijheid gesteld. De overigen werden naar 
een Duits krijgsgevangenenkamp afgevoerd. Op 20 
februari 1943 waren ook de Nederlandse aspirant-
beroepsofficieren aan de beurt.

Ondertussen was er veel ontevredenheid over de 
Duitse Arbeitseinsatz. Steeds meer Nederlanders
moesten zich melden om te gaan werken in Duitsland.
Echter velen doken onder en de opkomst was minder 
dan de Duitsers gehoopt hadden. Om twee vliegen 
in één klap te slaan verzonnen de Duitsers een list. 
Op 29 april 1943 verscheen er in alle Nederlandse 
kranten een oproep aan de resterende voormalige 
Nederlandse militairen om zich te melden. De Duitsers 
waren zogenaamd teleurgesteld in het gedrag van de 
ex-militairen en zouden ze in krijgsgevangenschap 
plaatsen. In werkelijkheid zouden ze te werk gesteld 
worden. Dit bevel en de grote ontevredenheid 
omtrent de Arbeidseinsatz leidde tot de April-
Meistaking van 1943.

Bij Philips in Eindhoven werd 
ook gestaakt. Om een einde aan 
deze staking te maken werden er 
vele stakers opgepakt. Zeven van 
hen werden na een schijnproces 
ter dood veroordeeld en op het 
Philips terrein gefusilleerd als een 
waarschuwing voor de andere stakers. 
Onder hen was Gerardus Werts uit 
Valkenswaard (Meer info) Uiteindelijk 
belandden er slechts 8.500 van de 
beoogde 300.000 oudmilitairen in 

krijgsgevangenkampen. Veel ex-militairen doken 
onder maar wonderbaarlijk genoeg kregen ook veel 
ex-militairen gratie. Als men de lange lijst militairen 
uit de gemeente Waalre bekijkt die op groot verlof 
zijn gekomen en dan onderzoekt hoeveel er na 
1943 nog krijgsgevangen zijn lijken er dit slechts 
twee te zijn. Dit waren de gebroeders Van Gastel. 
Uit Valkenswaard blijken uit eerste onderzoeken 
Wilhelmus Heystee en Wilhelmus Cornelis Verdonk 
in 1943 in gevangenschap te zijn genomen. Op 19 
januari 1944 belandt de uit Valkenswaard afkomstige 
Cornelius Koot nog in gevangenschap.

Verder onderzoek in de toekomst zal hopelijk de lijst
compleet maken. Helaas is het onderzoek naar de
dienstplichtige militairen niet erg makkelijk en is veel
informatie verspreid in verschillende archieven.
Mocht men weten of een familielid uit de gemeente
Valkenswaard of Waalre heeft gediend in het 
Nederlandse leger in 1940 laat het ons dan weten. Op 
die manier kunnen we hopelijk de lijst completeren.
Klink op de link om uw informatie door te geven:

Nederlandse_militairen@erfgoed40-45.nl

De kaarten van de gebroeders Van
Gastel uit de administratie van de
Duitse krijgsgevangenkampen.

.

https://erfgoed40-45.nl/werts/
mailto:info%40erfgoed40-45.nl?subject=Nederlandse%20militairen%20reactie%20nieuwsbrief


Dit jaar was de opzet van de bloemencorso in
Valkenswaard anders dan voorgaande jaren.
Naast dat het dit jaar gratis toegankelijk was,
waren er veel andere parijen bij betrokken.
De bloemencorso werd een cultureel weekend
waarbij op de zaterdag voor de corso en de zondag
op meerdere plaatsen op verschillende plekken iets te
doen was. Muzek, dans, kinderactiviteiten en stands.
Zo zou ook onze stichting een stand gaan bemannen
op het Frans van Bestpark. Hierbij zouden we naast
informatie ook voor de kinderen enkele objecten
neerzetten waar deze zelf bloemen konden prikken
om de objecten te completeren.
We hadden gekozen voor het logo van de Guards
Armoured Division (de eenheid die de regio heeft

bevrijd) en een
Poppy (Klaproos,
symbool voor
herdenking).
Daarnaast hadden
we een 3d model op
ware grote van het
herdenkingsbankje
dat we aan het
ontwerpen zijn en
ook hierin konden
bloemen geprikt
worden.

De zaterdag
was het helaas
erg slecht weer en kwamen er maar mondjesmaat
bezoekers langs de stand. Gelukkig was het weer
op zondag vele malen beter en was het erg druk
in het Frans van Bestpark. Als stichting hebben we
enkele interessante gesprekken gevoerd en diverse
adoptanten persoonlijk ontmoet. Zo kwamen we ook
in gesprek met nieuwe adoptanten die van de lange
wachtlijst eindelijk doorgeschoven konden worden
om een graf te adopteren. Eén van deze adoptanten
bleek een kleindochter te zijn van een Valkenswaards
oorlogslachtoffer waar we tot op dat moment geen
foto van hadden. Na het gesprek werd informatie
uitgewisseld en uiteindelijk hebben we ook dit
slachtoffer (Petrus Johannes van Lierop) een gezicht
kunnen geven op onze website (link).

Aan het einde van de dag hadden de objecten door
het toedoen van de vele kinderen hun definitieve
vorm gekregen. Drie mooie versierde objecten
stonden te pronken in het park.

Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre

Bloemencorso 2022

Boven: Het model van het bankje wordt langzaam met
bloemen gevuld.

Onder: Stilte voor de storm. De kraam van de stichting is 
gereed om de bezoekers te ontvangen.

Rechtsboven: Het logo van de Guards Armoured division 
geheel met Dahlia’s gevuld. .

https://erfgoed40-45.nl/burgerslachtoffers-valkenswaard/


De scouting Aalst-Waalre houdt jaarlijks een grote
speelgoedmarkt/ vlooienmarkt om geld op te halen
voor hun scouting activiteiten. Hiervoor halen ze oude
spullen op in heel de gemeente Waalre om deze dan
op hun markt te verkopen.
Op zaterdag 5 november werd er weer door de straten
gegaan om deze spullen op te halen. Die ochtend
ging de telefoon bij onze stichting. Een bestuurslid
van de scouting had iets aparts ontdekt tussen de
spullen en vond dat wij als stichting even moesten
komen kijken. Bij de blokhut aangekomen
werd ons een map getoond met daarin
diverse krantenartikelen over de oorlog.
Maar heel bijzonder was dat er tussen
die krantenartikelen een Amerikaans
schuitje zat en een origineel Amerikaans
bevrijdingsvlaggetje.

Het schuitje was afkomstig van een
Amerikaanse Airborne militair. Omdat de
meeste krantenartikelen over Eindhoven
en omgeving gaan en omdat Eindhoven
door de 101ste Airborne divisie is bevrijd,
denken wij dat de het vlaggetje van iemand is 
geweest die in Eindhoven de bevrijders heeft 
toegejuicht. Het schuitje kan toen als souvenir 
aan deze persoon zijn overgedragen.

Natuurlijk kunnen we dit verhaal nu nog niet
bevestigen maar we hopen dat er door onderzoek
meer aan het licht komt. Voorlopig is de naam op de 
map “Anja Manders”’ het enige aanknooppunt dat we 
hebben om het verhaal te completeren.

Graag willen we de scouting Aalst-Waalre nogmaals
bedanken voor deze mooie schenking aan onze
stichting.

Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre

Schenking Scouting Aalst-Waalre 

.

Het ziet er naar uit dat we dit jaar eindelijk het evenement op 24 december weer met bezoekers kunnen laten
plaatsvinden. Inmidd]els zijn de voorbereidingen hiervoor alweer gestart en we hopen snel een definitiefve
starttijd te kunnen publiceren.

Noteer dus alvast 24 december in uw agenda en houd onze facebook pagina in de gaten voor eventuele updates.
Adoptanten zullen een email met de laatste details ontvangen. We hopen u allen op 24 december in grote getalen
te mogen ontvangen voor dit jaarlijkse evenement.

VWCAP

Lichtjes op de oorlogsgraven

.



 

Uitgelicht:
WARBURTON, GEORGE WALKER

Rang:   Private
Militair Nr:  6891670
Sterfdatum:  22/9/1944
Leeftijd:  24
Regiment:  The King’s own Scottish Borderers
  6th. Bn.
Graf nummer:  I. A. 03.
Tekst :   Safe in the arms of Jesus Safe on his
  gentle breast There by his love
  overshaded sweetly my soul shall rest

Aanvullende informatie:
Echtgenoot van Ellen Warburton, uit Daybrook,
Nothinghamshire.

George werd geboren op 28 januarie 1920. Hij raakte
gewond in de Sonse bossen in de buurt van het
dorp Best. Hij overleed aan zijn verwondingen en
werd begraven op de tijdelijke begraafplaats bij het
veldhospitaal in Meerveldhoven.
Hij diende eerder in Noord-Afrika. Dit kunnen we
opmaken uit zijn papieren en medailles die enkele
jaren geleden aangekocht konden worden bij een
veiling.

Voor meer informatie: Link

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.

Uw Hulp
De stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Waalre en
Valkenswaard is een stichting zonder winstoogmerk.
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 meebrengt(bankkosten, website, 
porto, etc.),onderzoek 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.

Verder zijn we altijd op zoek naar verhalen, foto’s, 
attributen etc. omtrent de Tweede Wereldoorlog. Heeft 
u iets, twijfel dan niet en neem contact met ons op. 

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun!

.

.

https://valkenswaardwarcemetery.nl/the-men-w/warburton/
mailto:info%40erfgoed40-45.nl?subject=Contact%20Nieuwsbrief
http://www.valkenswaardwarcemetery.nl
http://www.valkenswaardwarcemetery.nl

