
Nieuwsbrief van de stichting Erfgoed 40-45 en het VWCAP. Jaargang 4, nummer 3, Dec 2021

`2021 is vast beter als 2020´, werd door veel mensen
gezegd afgelopen oudejaarsavond. Nu is het bijna weer
oudjaar en helaas is die uitspraak voor veel mensen niet
de waarheid geworden.
Ook voor ons als stichting is het lastig om de gewone
gang van zaken te handhaven met de vele restricties die
er zijn geweest, en nu weer zijn. Gelukkig hebben we in
de korte periode van versoepeling wel een aantal
besprekingen kunnen voeren en zijn er wat zaken in
gang gezet. Zo wordt er achter de schermen hard
gewerkt aan een nieuwe website en wordt hiervoor de
nodige informatie verzameld.
We kwamen ook tot de conclusie dat het misschien wel
handig zou zijn om het adoptieregister eens tegen het
licht te houden. Dit om te bekijken of alle gegevens nog
actueel waren. Hiervoor hebben we een 
vragenformulier verzonden naar alle adoptanten met de
vraag deze te retourneren. Inmiddels hebben we al veel
van deze formulieren mogen ontvangen. Hieruit blijkt
dat er toch heel wat mensen in de afgelopen jaren ver-
huisd zijn en dat deze update echt nodig is. Voor de
mensen die het formulier nog niet geretourneerd heb-
ben, vragen we of ze dit alstublieft toch nog zo spoedig
mogelijk willen doen. Mochten mensen hier niet in uit

komen dan kunnen ze ons altijd een mailtje sturen
zodat we hierbij kunnen helpen.
Mocht u niets van ons ontvangen hebben dan zou u
in de `spam´ map van uw email programma kunnen
kijken of daar berichten van ons in zitten. 
Uit de reacties op de formulieren viel het ons op dat
veel mensen denken dat wij verantwoordelijk zijn
voor het organiseren van de herdenkingen op de
begraafplaats. Dit zijn wij niet. Dus helaas hebben wij
geen enkele zeggenschap gehad over wie wel of
niet de ceremonies mocht bijwonen. Er is  één 
ceremonie die wij wel mede organiseren, en dat zijn
de lichtjes op 24 december. Hiervoor waren wij al
druk met de voorbereidingen bezig, toen de corona 
besmettingen weer oplaaiden. Helaas kunnen we
momenteel nog geen uitspraak doen over hoe alles
kan en mag op 24 december maar via social media
en email zullen we proberen u tijdig te informeren.

Rest ons verder niets dan u wederom veel 
leesplezier te wensen met dit goed gevulde
exemplaar van de nieuwsbrief. Daarnaast wensen
we u namens alle  medewerkers van de stichting
alvast prettige feestdagen.
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Het is alweer bijna kerstmis

.



broer van Norman en een andere oom van
Christine. Ze vertelde dat Bill nog steeds leefde en
dat ze van plan was hem snel weer eens te
bezoeken. De gevonden restanten van de
Lancaster werden met aandacht bestudeerd, en
enkele fragmenten werden als souvenir mee
gegeven. Hierop bezochten we samen de 
crashlocatie van het toestel en werd een bloem
gelegd. Hierna werd de reis vervolgd naar de
begraafplaats `de Oude
Toren´ in Woensel waar
Norman en zijn 
kameraden begraven
liggen.

Na het bezoek op de
begraafplaats reden we
weer naar mijn huis en
hebben we nog een
drankje genuttigd.
Daarna was het tijd om
afscheid te nemen. Het
was een mooie 
emotionele dag waarbij
veel informatie is 
uitgewisseld. 

Op 26 Februari 2020 ontving ik een mailtje van
Graeme Austin. Hij wilde samen met zijn
vrouw, Christine Rivers, het graf van haar oom
bezoeken. Die oom was Norman Rivers, één
van de bemanningsleden van de Lancaster
bommenwerper die op 29 juni 1943 in Aalst
neerstortte. De hele bemanning kwam hierbij
om het leven.

Door de hele Corona
situatie kon de eerste
afspraak om Graeme
en Christine te 
ontvangen niet 
doorgaan. Ook de
tweede afspraak kon
niet doorgaan. Op 24
Oktober waren de
maatregelen zo, dat
eindelijk de afspraak
plaats kon gaan 
vinden. Zoals 
afgesproken 
arriveerden de twee

in de vroege zondagochtend bij mij thuis waar
ondergetekende samen met de voorzitter onze
Engelse gasten welkom heette met koffie en een
stuk gebak. Al snel viel de gelijkenis tussen
Christine en de spaarzame foto´s die we hebben
van Norman Rivers op. Het was een gezellig
gesprek waaruit bleek dat Graeme ook een lokale
oorlogshistoricus is. Hij had reeds een boek
geschreven over de slachtoffers van de Eerste
Wereldoorlog uit zijn omgeving en nu was hij
bezig met een boek over de Tweede Wereldoorlog. 
Samen namen we de documenten door die de
stichting in de jaren had verzameld over Norman.
Hierbij zat nog correspondentie tussen onder-
getekende en de moeder van Christine. Op foto´s
van onze expositie uit 2014 stond Bill, een jongere

Raimondo Bogaars 

Eindelijk weer bezoek uit de UK

.

Norman Rivers

Christine leest de brief van haar moeder.

Graeme en Christine bij het
graf van Norman.

Een Lancaster bommenwerper



5 september 1944
Dat was de `Dolle Dinsdag´ Ook uit Aalst trokken
veel N.S.B.-ers weg, b.v . de burgemeester
Schrergardus, de sociale voorman, (die thans nog
in Vught zit) en veel anderen.

6 september 1944 in afwachting   
7 september 1944 in afwachting 
8 september 1944 in afwachting 
(op één van deze dagen werd het vliegveld
Eindhoven opgeblazen maar dat weet je al hé)

9 september 1944
Dat was een zaterdag. 's Avonds kwam Jan 
onverwachts thuis op de fiets uit Lunteren. Enige
dagen te voren had hij nog opgebeld en zei, dat
er heel veel Engelse jagers in de lucht waren die
Duitse troepen transporten aanvielen. Jan vond
het Ieuker om gauw "bevrijd" te zijn en was 
daarom maar uit Lunteren vertrokken. Met de
trein was het niet meer te doen, want veel reden
er al niet meer en steeds zaten de typhoons er
boven, Onderweg was er geen mof te zien
geweest en als er op dat ogenblik maar een grote
geallieerde troepenmacht was geweest, waren we
er heerlijk doorgerold als België.

10 september 1944
Jan zijn fiets door de moffen s ´nachts gestolen.

11 september 1944
Op die maandag kwamen plotseling weer veel
grote groepen Duitse infanterie naar het zuiden,
richting Valkenswaard, kanonnen enz. Dat ging
ook door op 12 september 1944 en 

13 september 1944 s´Nachts sliepen Pa en
Jan in de kamer op stoelen om op alles
voorbereid te zijn. Wij hadden onze 
koffertjes met het nodige klaar.

Wij hadden ons toestel opgediept en
mochten eindelijk van Pa naar Radio
Oranje luisteren. Hoe teleurgesteld waren
wij dat er nog niets werd doorgegeven dan
"vooruitgeschoven voorhoede" bij de
Barrier, aan de grens. Verdere berichten
weet je natuurlijk zelf wel.
Welnu, wij zitten juist te luisteren toen
plotseling het licht in de radio afknapte.

In Aalst heeft jaren een fabriek gestaan dat dat
sigarenkistjes maakte. De fabriek was
genaamd: De kist. De heer Chris (Christiaan)
van Zandwijk was mede-eigenaar/ directeur
van deze fabriek. Hij woonde met zijn vrouw
Maria Hendrika van den Bosch in Waalre. De
bedrijfsleider van de fabriek was een Duitser,
die vanwege de oorlog opgeroepen werd om
in Duitse dienst te gaan. 

Hierop vroeg de heer van Zandwijk de broer van
Maria, de heer Cornelis van de Bosch om deze
functie te bekleden. Vanwege de crisis en 
werkloosheid heeft hij deze functie aangenomen.
De familie van den Bosch verhuisde hierop van
het stadse Zaandam, naar het dorpse, overwegend
katholieke, Aalst met amper 3000 inwoners.
Blijkbaar hadden de Duitsers al in 1942 het oude
raadhuis van Aalst verlaten want het gezin neemt
hun intrek in het gebouw in mei 1942. In eerste
instantie met hun kinderen Jan van 16 en Keesje
van 6. Later in de oorlog komt ook Daaf richting
Aalst. In een brief van december 1945 schrijft ze aan
haar broer Evert het volgende over de bevrijding:

4 september 1944
Ik kwam met de trein van half 9 uit Amsterdam
met een vertraging van ongeveer een half uur in
Eindhoven aan. Het was daar geweldig druk. Veel
Duitsers reden af en aan in auto' s.
Alle mensen stonden op straat te kijken, in
afwachting. Autobussen met moffenvrouwen, die
in allerijl naar de Heimat trokken, reden af en aan.
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Dagboek van de bevrijding van Aalst-Waalre 

Het oude raadhuis van Aalst. Tegenwoordig is dit restaurant Lugar
(foto collectie Waalres Erfgoed)



niet, hoe het afloopt. Wij
besloten echter niet 
verdere granaatjes af te
wachten, dus pakten wij
onze spullen bij elkaar en
gingen in optocht naar
Zandwijk. Met ons trokken
veel anderen weg uit Aalst,
meer Waalre op. Niemand
voelde zich veilig aan de
grote weg.

Bij Zandwijk keken ze vreemd op. Die hadden
niets gehoord. Daar was wel licht, want ze zitten
daar op een andere leiding. Onderweg zagen wij
in het zuiden het oplichten van kanonnen en het
uit elkaar spatten van granaten. Onze komst 
verwekte wel enige consternatie en in allerijl
begonnen ze ook een paar stukjes goed!' bij
elkaar te halen en in een koffertje te stoppen. Van
naar bed gaan was geen sprake. Wij bleven wat
hangen en bespraken de toekomst. Evert en
Appie en baby Marlot hadden reeds hun intrek bij
Zandwijk genomen, dus, waren wij met een heel
gezelschap. Eindelijk zijn wij een beetje gaan 
tutten in onze stoel en 's morgens vroeg, toen er
niets gebeurd was, ja, wat moesten we doen.

Er waren wat bonnen bekend gemaakt en ieder
zorgde dat hij kreeg wat er nog was. Dat was 14
september 1944 donderdag. Tegen half 12 vloog
er weer een granaat door Aalst. Blijkbaar waren
de Engelsen aan ´t inschieten want weer kreeg
Koster stukken en ons Raadhuis kreeg onder aan
de trap, buiten, er van langs. Het gevolg was dat
de stukken door de ramen vlogen, in de deur en
in de vestibule en grote kamer lagen de scherven.
Ook op zolder waren de ruiten aan twee kanten er
uit, terwijl verschillende pannen er af lagen. Naast
ons bij Koster was het ook ongeveer zo. Zij waren
ook weggegaan, evenals Dr van der Putt, die daar
inwoonde. (Al deze laatste dagen was er maar
weinig en onregelmatig gewerkt.)

Zo'n geluid was het. Ons huis dreunde. De kalk
van de muren in Jan zijn kamertje viel naar 
beneden (daar hadden wij het toestel staan.) Wat
er gebeurde wisten wij zo gauw niet maar bij het
huis van Koster, die het dichtst bij woont, je weet
wel, was het dak beschadigd, de pannen er af. Uit
de Gestelsestraat kwamen mensen hollen en 
riepen om een dokter. Bij v.d. Zanden, een 
woonhuis, was een granaat in de tuin terecht
gekomen en doodde daar man en vrouw. De 
verschillende lichaamsdelen lagen overal in de
tuin verspreid. Dat waren de eerste slachtoffers
van de oorlog, in Aalst. Later bleek dat ook de
pastorie en nog een huis in de Gestelsestraat, van
Bastings, beschadigd was.

Met de Zandwijken hadden wij natuurlijk over de
te verwachten gevechtshandelingen gesproken.
Wij waren tot de conclusie gekomen dat wij in ons
Raadhuis griezelig gevaarlijk zaten, wat betreft
het gevaar van granaten. Een kelder hadden wij
niet en om er een voor de deur te maken, lokte
ons ook niet. Oom Chris zei ons daarom: "Als je
het wilt kom dan maar naar ons. Wij zitten van de
weg af en hebben altijd nog ons keldertje. "
Je begrijpt dat wij ons na het gebeurde niet erg
op ons gemak voelden. Wij waren wel blij dat
"het" nu zou gaan beginnen, maar je weet immers

Het bidprentje van de heer en
mevrouw v.d. Sande. Zij waren
s´avonds in de tuin toen er
vlakbij hen een granaat viel.
Diezelfde avond sneuvelde ook
de 4 jarige Marietje Hurkens
door een granaatinslag in de
Emmastraat. Daarnaast vielen
er nog diverse gewonden in het
dorp door het Britse granaat-
vuur. (collectie stichting)

De pastorie in Aalst kreeg op 13
september 1944 een voltreffer
van Brits granaatvuur. (Collectie
stichting)



de zaterdagnacht in. Doe even je ogen dicht en
tracht je voor te stellen, hoe wij er zaten te liggen,
want dat was het. Oom Chris, tante Marie, ons pa,
ma, Evert, Appie, baby, Leni, Wout, Thijs, Chris, Jan
en ikke, o, en natuurlijk Marius en Kees. In het
begin bleef ieder angstvallig op zijn toegewezen
plekje zitten, maar als er iemand in slaap viel,
rolde die al spoedig iets te ver, hetgeen gekreun
van de buurman of buurvrouw opwekte.
Al spoedig ging Chris `hogerop´, d.w.z. hij ging op
de kelder trap zitten, zo deed Jan, later Thijs en ook
ik maakte als "gast", dus geen recht hebbend op een
"veilige" plaats, ruimte voor de rust behoevende.

Wij hadden oude Libelle's, Thijs een blocnote en
Ivar Kreuger, om de tijd te verdrijven, af en toe
bukkend als er zo’n granaat aankwam. Ik voor mij
voelde mij veiliger op de trap dan te midden van
de opgepakte menigte. Allemaal waren wij een
beetje zenuwachtig. Nu lach je erom, maar
toen….  Je kent misschien wel dat gerommel in je
buik en je voelt je soms beverig.

Behalve toenemend gerommel in de verte en 
granaten gebeurde er verder niets. Tegen de 
morgen was het veel rustiger. ´s Nachts hadden
de jongens het plan opgevat in de tuin, een diepe
schuilplaats te maken voor hunzelf, om als het
nodig was daar in te kruipen, omdat eigenlijk dat
keldertje veel te klein was. Ze togen dus zondag-
morgen aan 't werk. Wij maakten het eten in orde.
Emmer aardappelen schillen, hopeloos, en vuile
handen!
Zo tegen 1 uur, denk ik, moesten de jongens 
plotseling stoppen met graven, want er moest ten
eerste gegeten worden en verder waren er 
massa's vliegtuigen in de lucht. Wij hoorden vlak
bij bombarderen en constateerden, dat
Valkenswaard zijn portie kreeg.
Al weet je dat, dan zeg je dat niet hardop. Je kijkt
elkaar aan en dan begrijp je elkaar wel. Zo ging
het ook in de dagen en nachten tevoren. Je 
hoorde precies welke granaat insloeg in Aalst of
niet. Het was onmogelijk er ronduit over te 
praten, als je bedenkt dat er Marius en Klak bij
waren, die we tot elke prijs kalm moesten houden.
Later bleek dat Willem II, Hofnar, Gijrath en tal van
andere sigarenfabrieken in Valkenswaard door de
RAF gebombardeerd waren, omdat ze dachten
dat er moffen zaten. Die waren inmiddels echter
daar weer uit.
Na Valkenswaard of misschien ook tegelijkertijd
werden in Son, dat is bij Eindhoven, parachutisten,

Toen wij hoorden dat de boel stuk was bij ons,
hebben wij zoveel mogelijk onze kleren, 
linnengoed, matrassen, kussens er uitgehaald en
naar Zandwijk overgebracht. Dan pas drong het
tot ons door dat oorlog maar geen lolletje is.
Achter te moeten laten, waar je jaren voor
gewerkt hebt, valt niet mee en nu zijn wij er nog
goed doorgerold.

15 september 1944. Vrijdag. Op deze dag 
hoorden wij, dat Maastricht gevaIIen was, hetgeen
inderdaad waar bleek te zijn. Wij leefden helemaal
op, dat begrijp je. Intussen, werden bij Zandwijk
voorbereidingen gemaakt om onder zo veilig
mogelijke omstandigheden op onze bevrijding te
wachten. De kelder werd uitgeruimd zo goed en
zo kwaad als het ging. Brood, melk en wekflessen
en appelen lieten wij in de kelder voor het geval
wij gedwongen zouden zijn lang te moeten 
schuilen. Ons bakkertje bakte, bakte tot hij er
bijna bij neerviel. In Eindhoven was al spoedig
geen brood, aardappelen enz. te krijgen. Daar
kwamen de broodkaarten al, zodat bijna heel
Eindhoven op Aalst en Waalre aankwam. Het was
een gesjouw, ellendig gewoon. Hele gezinnen
met kotters, dekens, matrassen, jongens en 
meisjes, baby’s, potten, pannen, kwamen op 
fietsen, paard en wagens, kinderwagens, karretjes
een veiliger oord zoeken, de meesten op goed geluk.

16 september Zaterdag. Wij werden 
gewaarschuwd voor mogelijke fietsenvordering,
zodat vlug de fietsen opgeborgen werden. (Ik 
vergeet nog te vertellen dat Wout ook zijn intrek
bij Zandwijk had genomen. Hij was daarvoor in
Waalre ondergedoken.) 's  Middags werden
wij door een geweldige klap opgeschrikt en
bemerkten wij dat de hijsstelling aan het station
Waalre, die van De Kist is, door de moffen was
opgeblazen, tot grote woede van oom Chris.
Tussen deze bedrijven door kwamen regelmatig
granaten over en weer vliegen en automatisch
bukten wij ons als wij ze hoorden aankomen.
Goede oefening om lenig te blijven! Het leek ons
toen raadzaam om de nacht in de kelder door te
brengen. Wij hadden ons zo goed mogelijk 
ingericht , kleden en kleedjes, kussens, een 
geïmproviseerd wiegledikantje voor Marlotje, met
bijbehorende luiermand, fles enz. Extra verzorging
voor Marius, die wonderlijk kalm was.
Appie, Leni en ik hadden ons in onze resp. zeil- en
trainingsbroeken, windjacks gehuld en de jon-
gens in hun niet al te beste spullen. Zo gingen wij



vol mensen, vlaggen naar buiten, oranjelint, oranje
bloemen, dit alles begeleid met gerikketik van
mitrailleurs, overvliegende granaten. Op de
Oudendijk, je weet wel, waar die twee mooie
nieuwe huizen, "Galgeveld" en "... " staan, (het
heet nu Julianaweg}, zagen wij soldaten 
patrouilleren. Vreemd was dat, ze hadden platte
helmen, bruinachtige uniform en waren doodkalm
sigaretten aan het roken. Aan de kant van de weg.
Veel mensen waren al aan 't praten met ze en
ieder rookte sigaretten. Aan de kant van de weg
stond een reusachtige tank en daarachter maakten
de soldaten een vuurtje in een blik met gaatjes,
gevuld met zand en een scheut benzine, waarin
ze een lucifer gooiden en gingen genoeglijk thee
zetten. Onze ogen waren als schoteltjes zo groot.
De jongens waren al gauw druk in gesprek met
de soldaten, die "Irish Guards" waren, maar wij,
Leni, Appie en ik, durfden niets te zeggen. Wij,
wisten niet goed 'hoe te beginnen. Dat we er nog
niet vanaf waren, bleek al gauw. De moffen waren
langs de grote weg opgesteld en ook in de
Gestelsestraat. Ook daar zijn nog stukken
gemaakt. Toen het er wat heviger op los ging, zijn
wij "vrouwen" er van door gegaan naar huis de
jongens bleven bij de tanks en kropen als het
nodig was in een greppel of onder een tank. Bij
het laantje van tante Marie' s huis hadden  
infanteristen het zich gemakkelijk gemaakt in de
kuilen, die de mensen voor de moffen hadden
moeten graven, je weet wel, net als in de Zaan.
Groepjes soldaten gingen de bossen in om moffen

uitgegooid, Zo jammer, dat wij dat niet konden
zien! Het moet geweldig geweest zijn. In Son 
verenigden die parachutisten zich met de 
"ondergrondse", de "PAN" (Partizanen Actie
Nederland).
De zondagnacht was gelijk aan de zaterdag.
Granaten gierden in wat sterkere mate en wij
haalden verlicht adem als hij ons huis over was.
Onder zulke omstandigheden is een mens een
groot egoïst en denkt alleen : "gelukkig, hij slaat
niet bij ons in". Maandagnacht was het betrekkelijk
rustig. Ons ma en tante Marie waren aan het
brood snijden en toen wij zaten te eten, zei ons
ma, dat ze pantserautootjes gezien had. Wij zeiden:
''o, hemel die rot moffen". "Bleven ze maar aan de
grote weg". 
Wij waren juist klaar met ons ontbijt toen er lui
ons kwamen waarschuwen om onmiddellijk in de
kelder te kruipen en er te blijven tot ze ons kwamen
waarschuwen. Dat waren, zoals je wel begrijpt lui
van de ondergrondse. Wij trokken dus weer 
gezamenlijk naar het keldertje. Af en toe hoorden
wij granaten vliegen, gerikketik van mitrailleurs en
hevig kanongebulder. Plotseling horen wij veel
gepraat en auto´s, belgerinkel en Thijs zegt , "ik
wacht niet meer, ik ga kijken." Ook Evert gaat er
achteraan, maar hij komt al spoedig terug en
schreeuwt , "Ze zijn er !" Wij keken elkaar ver-
dwaasd aan en zeiden , "Nou", je weet wel met
zo'n bekende uithaal! Wij vlogen de straat op en
zagen mannen in blauw overall met witte band en
letters erop, "PAN" rondfietsen. Plotseling de straat

Bij garage Kuyken aan de Eindhovenseweg in Aalst werd
het hoofdkwartier van de P.A.N. ingericht. De persoon op
de foto draagt een armband hiervan. (collectie van de Poll)

De Engelse koken achter hun tank zoals Daaf in haar brief
beschrijft. De man met de hoed  achter de Britse militair is
Cornelis van de Bosch. (collectie van de Poll)



Zoals je je wel herinnert, loopt langs Zandwijks
huis een laantje. Daar werd ook een tank opgesteld
en aan de overkant. Of er bomen stonden, hinder-
de niet. Die werden gewoon omver gereden. Wat
dat betreft, zijn de Tommies geen haar beter. Wat
in de weg staat,
rijden ze gewoon omver. De hele dag bleef het
tanks stromen, die echter nog niet door
Eindhoven konden omdat daar nog gevochten
werd. Zo tegen 5 uur was Eindhoven gevallen en
toen begon het eerst goed. Vanuit Waalre en
Valkenswaard kwamen ze aan: tanks, lorries, jeeps,
begeleid door motorfietsen. Tanks waren 
huizenhoog. Leni Zandwijk, Appie en ik gingen
kijken aan de Julianaweg (vroeger Oudendijk), op
de hoek van de Valkenswaardseweg. Daar reden
ze 3, soms 4 rijen naast elkaar. Het was geweldig
zeg. Je hebt er geen flauw idee van gehad van te
voren, hoeveel materiaal de Tommies hebben en
zo zwaar!
Over de Stationstraat reden tanks, zo over de
Julianaweg naar de Valkenswaardseweg en verder
naar Eindhoven. Op de hoek Julianaweg draaiden
ze dan naar Eindhoven toe, In minder dan geen
tijd was de asfaltweg veranderd in een 

op te sporen. Verschillende tanks kwamen nu aan
en ook een kwam er vlak bij Zandwijk! Oom Chris
was in zijn element. Stak direct van wal met sigaren
die de Engelsen niet lusten (!) en kwam voor de
dag met ouwe klare, die ze wel lusten. Van dit
heuglijk feit maakte oom Chris zijn buurman een
leuke foto, waarop ook ons vader staat.
Intussen had ik ook mijn Engelse taal opgediept
en rookte ik al gauw Engelse sigaretten, wist waaruit
hun "dinner" bestond en zag hoe ze hun potje
klaar maakten.
Tussen die bedrijven door werd er nog verwoed
gevochten om in Eindhoven te komen. Als wij al
eens bedenkelijk keken als wij een granaat hoorden
aankomen, zei zo'n Irish Guard: "Don´t worry. it is
one of ours". En dat moest je maar geloven.
Intussen kwamen er hoe langer hoe meer tanks
aan van Waalre en Valkenswaard en eindelijk
hoorden wij, dat de eerste tanks Eindhoven
binnenrolden. In Eindhoven hadden de 
parachutisten zich van de verschillende bruggen
meester gemaakt en de moffen tot overgave
gedwongen en zo voegden de parachutisten zich
bij de voorhoede. Van de Irish Guards hoorden wij
hoe er hard gevochten was bij het Ascotkanaal
(Albertkanaal) met de Prinses Irenebrigade. Die
rotmoffen hadden er veel versterking naar 
toegebracht en dachten er niet aan zich over te
geven. Ook hele groepen Hollandse SS waren
daar bezig geweest. Daarom duurde het zo lang,
voordat ze konden doorstoten.

Militairen in een kuil zoals Daaf beschrijft. 
(collectie van de Poll)

Daaf beschrijft een foto die gemaakt wordt door de buur-
man van Chris Zandwijk. Uit ons archief blijkt dat de fami-
lie van Zandwijk destijds op de Stationstraat 126 (huidige
Willibrorduslaan) woonde. Op 122 woonde de fotograaf
Willem van der Poll, die de inmiddels bekende foto´s van de
bevrijding van Aalst maakte. Op deze foto zien we op
rechts de heer van de Bosch. Eén van de andere twee bur-
germannen moet dan Chris van Zandwijk zijn. 
(collectie van de Poll)



lui vroeg of wij ook chocolade lusten en wij een
plakje voor ons drieën kregen? Alleen het feit, dat
het Engels was en een present van een Tommie,
deed het veel lekkerder smaken.

Het werd al donker en nog was er geen einde aan
gekomen. In die tussentijd werd er weer flink
geschoten en omdat het nog oorlog was en donker
werd, voelden wij ons ondanks de Tommies niet
erg op ons gemak, Wij besloten dus om naar huis
te gaan en als je ons toen gezien had! Gewoon
zwart van het stof. En dan met dat beet je water
dat er was! En bij kaarslicht. Maar het mocht niet
hinderen.
De daarop volgende nacht hebben wij niet allen
meer in de kelder geslapen, alleen wij kinderen.
De vaders en moeders zijnde pa en ma, oom en
tante, Evert en Appie sliepen op de grond in de
gang en keuken, vanwege het granaatvuur dat
nog steeds over ons heen ging. Je kunt wel 
begrijpen, hoe blij wij waren, dat nu eindelijk de
Tommies er waren. Slapen deden wij haast niet.
Wij hadden de grootste lol in de kelder. Thijs had
appels gepikt en allemaal waren we druk over de
Tommies aan het praten.
Vooral de voedselpositie van de Tommies leek ons
ideaal. En zo rustig deden ze alles. Thee zetten ze
kant en klaar in 5 minuten als ze kokend water
hadden, want het was thee met melk en suiker
door elkaar. Ze namen een groot blik, prikten er
gaatjes in. Deden wat zand in het blik. Dan een
scheut petrol. Dat is benzine. Lucifer erin. Het vuur
was klaar. Blikjes water er op en dan maar koken.

opengebroken straat. En een stof dat het gaf! De
vehicles op de Valkenswaardseweg stonden van
tijd tot tijd te wachten tot een groep tanks voor
hun uit waren gegaan. Van die gelegenheid maakten
wij gebruik een praatje te maken met lui in een
tank of lorry of jeep. Zoals je begrijpt was het
gejuich niet van de lucht en het regende sigaretten.
Ik had nooit gedacht zo maar sigaretten op straat
te zullen roken, maar het ging vanzelf. Kun jij je
indenken hoe blij wij waren toen er een van die .

Daaf beschrijft hoe ze de avond na de bevrijding in de gang
sliepen bij de familie van Zandwijk. W. van de Poll maakte
deze foto. Enig verband? (collectie van der Poll)

Willem van de Poll 
(Amsterdam, 13 april 1895 – aldaar, 10 december 1970) 

Willem van de Poll was een Nederlands fotograaf die behoort tot de
belangrijkste fotografen van zijn generatie. Hij was in 1919 in Wenen
opgeleid tot fotograaf en werkte hierna op diverse terreinen over de
hele wereld. Gedurende de Tweede Wereldoorlog was hij persfotograaf
bij Philips in Eindhoven. Gedurende die tijd woonde hij met zijn gezin in
Waalre.
Bij de bevrijding van Aalst-Waalre op 18 september 1944, maakte
Willem een hele reportage van de binnentrekkende militairen. In 1945
werd hij door Prins Bernhard aangesteld als staffotograaf. In die functie
trok hij met de binnenlandse strijdkrachten mee, en maakte diverse
foto´s van de bevrijding. Ook na de bevrijding zou hij nog diverse foto´s
maken in verschillende conflictgebieden. Een tijdlang was Willem van
der Poll ook hoffotograaf voor het koninklijk huis. Midden jaren 60 
verhuisde Willem van der Poll naar Zwitserland.

Zelfportret van Willem van der Poll.
(collectie van der Poll).



Kapelaan Peters gaf verder nog in 2003, ter
verduidelijking, een toelichting op zijn notities
uit 1944:
De granaten die meest midden in de kom van
Aalst terecht kwamen, werden afgevuurd door
het Engelse bevrijdingsleger, dat in België
wachtte op verdere doortocht, om Nederland te
bevrijden. Blijkbaar diende de kerktoren in Aalst
als richtinggevend. Dat er maar drie dodelijke
slachtoffers vielen is te verklaren door het feit, dat
de meeste bewoners uit de kom van Aalst een
veiliger plaats in de buitenwijken hadden opge-
zocht. Bovendien mocht niemand na 20.00 uur
nog op straat zijn (Spertijd).
Het echtpaar v.d. Sande, Gestelsestraat, was in hun
tuin achter hun woning, toen die granaat hen
dodelijk trof.  De bewoners van de pastorie zaten 
– bij de granaatinslag omstreeks 21.45 uur – samen,
zoals toentertijd gebruikelijk, geknield voor een
stoel in de huiskamer het dagelijks Rozenhoedje te
bidden. Toen plotseling onverwacht een lawaai
alsof heel het huis zou instorten. Wij vlogen de
gang in en vielen daar plat op de grond. Want, zo
was ons in de oorlog geleerd: Als er bommen
vallen, dan naar de schuilkelder of desnoods in de
gang. Daar staan de muren dicht bij elkaar en heb
je het minst kans verpletterd te worden. Er was in
de tuin van de pastorie geen schuilkelder
gegraven, dus toen zijn we na middernacht maar
naar de gewone kelder verhuisd.
Tijdens de nacht is de brandweer nog 2x moeten
komen omdat er in het ingestorte dak van de 
verwoeste logeerkamer iets was gaan smeulen en
er rook uit kwam. Pas ´s-morgens bij daglicht is
dat ingestorte platte dak opengehakt en de
vuurhaard goed gedoofd.

Gedurende de oorlog had  kapelaan Peters een
kort dagboekje bijgehouden over de
granaatbeschietingen die aan de bevrijding
vooraf gingen. Een bijzonder stuk om te lezen
dat goed aansluit bij de eerder bevindingen
van Daaf van de Bosch eerder in deze 
nieuwsbrief. Hieronder zijn beleving:

Woensdag 13 september 1944
´s-Avonds om 20.15 uur vielen de eerste granaten
in Aalst, waarbij drie doden, n.l. H. van der Sande
en echtgenote in de Gestelsestraat en Marietje
Hurkens, Emmastraat. Ook enkele zwaar- en 
lichtgewonden. Omstreeks 21.15 uur vloog er een
granaat in de pastorie. Logeerkamer boven totaal
vernield. Ook slaapkamer van de pastoor (beneden).
Zij-gevel boven weggeslagen. Geen doden of
gewonden. In de verdere avond vielen er nog
meerdere granaten. Geen doden of gewonden.

Donderdag 14 september 1944
Overdag vielen enkele granaten en ´s-avonds nog
meerdere. Geen doden of gewonden. Vanaf
woensdagavond sliepen wij allen in de kelder van
de pastorie (zittend op een stoel. Wij, d.w.z.
Pastoor Gudde, pastoor Geurts, Kapelaan Peters
en de huishoudster Marie van Lieshout en Dora
Wijlaars).

Zaterdag 16 september 1944
´s-Middags de drie doden (zie 13 sept.) begraven.

Zondag 17 september 1944
Tijdens de H. Missen paniek en onrust in de kerk
bij het bombardement door de Engelsen in de
buurt. Niemand n.m. in het Lof.

Maandag 18 september 1944
´s-Morgens onder de H. Mis van 08.30 uur (door
Kapelaan Peters) als uitvaartdienst voor Marietje
Hurkens, vloog granaat dwars boven de kerk (op
einde H. Mis). Veel puin en kalk viel naar beneden.
Geen getroffenen. In de kelder van de pastorie
verder gewacht op het bevrijdingsleger (dat 
´s-avonds tevoren vanuit België in Valkenswaard
was aangekomen). We hoorden nog wat fluitende
granaten en kogels. Omstreeks 10.00 uur arriveerden
de Engelse tanks in Aalst, 2e Britse leger. Meest
Ieren. Bevolking enthousiast.

VWCAP

De granaat beschietingen op Aalst

Kapelaan Peters. (collectie Waalres Erfgoed)

.



die hij tekende 8 september 1944. René was toen
nog net geen 20 jaar oud. Het overgrote gedeelte
van de schetsen is getekend op 18 september
1944, dus tijdens de bevrijding.
Wat al direct opvalt is dat de schetsen veel 
overeenkomsten tonen met de fotoreeks die
Willem van de Poll die dag maakte. Op de foto´s
van Willem zijn veel zijn vrouw en haar dochters
te zien. Verder staan er op de foto´s enkele kleine
meisjes die op diverse beelden terugkomen. Dit

blijken de kinderen Perquin te zijn. 
De familie Perquin bewoonde een huis
in de straat achter de Stationstraat, de
huidige Ansbalduslaan. Ze waren goed
bevriend met de familie van de Poll.
De familie Coolen woonde op de
Stationstraat 178, niet ver van de 
familie van der Poll en Perquin van-
daan. René zag de meisjes Perquin
graag en heeft tijdens het schetsen in
de onmiddellijke omgeving van de
familie Perquin en van de Poll gestaan.
Een bekende foto uit de reeks van, van
de Poll, is de foto van de meisjes
Perquin voor het pand van Bakkerij
Scheepers. Dankzij de schetsen van
René weten we dat Veronica Perquin
op die foto een blauwe rok droeg en
blond haar had.

Jaren geleden tijdens het onderzoek naar de
diverse crashlocaties in de gemeente Waalre,
kwam ik in contact met de heer René Coolen.
Deze wist mij als ooggetuige nog diverse 
verhalen over de oorlog te vertellen. Later
schonk de heer Coolen mij twee schetsboeken
en enkele aquarellen die hij gedurende de 
oorlog gemaakt had. Bij het opmaken van de
verhalen over de bevrijding en de fotograaf
Willem van de Poll, moest ik weer aan deze
schetsen denken.

René Coolen werd geboren als Renier Cornelis
Coolen en is in Waalre en omstreken bekend als
vlijtig kunstenaar en beeldhouwer. Zo vervaardigde
hij het beeld van Willibrordus voor het 
gemeentehuis van Waalre en de houtsnede van
het oorlogsmonument in het oude kerkje te
Waalre. De schetsen in de schetsboeken van René
beginnen met tekeningen van Duitse militairen

Raimondo Bogaars

Het meisje met de ...... haren

De meisjes Perquin. Het meisje met de witte blouse is
Veronica Perquin. (collectie W. van de Poll)

.

Veronica Perquin
komt in diverse schet-
sen van René voor.
(collectie R.Bogaars)

René Coolen bezig
met het beeld van St.
Willibrordus, bij het
gemeentehuis van
Waalre (collectie
Waalres Erfgoed)



Een kleine greep uit René Coolen zijn schetsen en tekeningen.
(collectie R.Bogaars)



In de vorige nieuwsbrief zijn we begonnen met een voorstelronde van
onze vrijwilligers. Toen schreef Arno Smits zijn verhaal, deze keer is de
beurt aan Marcel Boven.

Mijn naam is Marcel Boven. Ik ben geboren in 1974 en opgegroeid in de
provincie Groningen en ik woon sinds 2008 in Brabant. Al vanaf het
moment dat ik me kan herinneren heb ik interesse in alles wat met 
krijgsgeschiedenis te maken heeft en wilde ik ook zelf militair worden. Na
de middelbare school werd ik opgeroepen voor de dienstplicht en gelijk
aansluitend ben ik een aantal jaren beroeps bepaalde tijd geweest bij de
geneeskundige troepen. Na mijn periode bij defensie ben ik in het 
ziekenhuis van Groningen gaan werken en sinds mijn verhuizing naar
Brabant werk ik in het ziekenhuis van Tilburg.

Al op jonge leeftijd raakte ik met name geïnteresseerd in operatie Market
Garden en aanvankelijk met name in de gevechten rond Arnhem en
Oosterbeek door het zien van de film Een brug te ver en het lezen van het boek 'Bruggehoofd Arnhem',
geschreven door de Britse militair James Sims die vocht bij de brug in Arnhem.  
Aan het eind van de jaren-80 bezocht ik voor het eerst het Airborne Museum in Oosterbeek en vanaf 1994
ben ik vrijwel elk jaar bij de jaarlijkse herdenkingen in Arnhem en Oosterbeek aanwezig. In de loop van de
jaren leerde ik veel mensen kennen met dezelfde interesse tijdens lezingen en battlefieldtours van o.a. de

Marcel Boven

Onze medewerkers stellen zich voor

Op de begraafplaats in Valkenswaard ligt de 
sergeant Winston Mons Blower begraven. Hij
sneuvelde op 23 oktober 1944 op 29-jarige
leeftijd. Hij werd dus geboren in 1914 of 1915, 
tijdens de Eerste Wereldoorlog. En dat verklaart
ook gelijk zijn opvallende voornaam.
Winston is in Groot-Brittannië een naam die wel
vaker voorkomt. Het is niet ondenkbaar dat 
sergeant Blower is vernoemd naar Winston
Churchill, die destijds minister van marine was.
Churchill was met name in 1915 veelvuldig in het
nieuws in verband met de mislukte aanval op het
Turkse schiereiland Gallipoli. Churchill werd 
verantwoordelijk gehouden voor deze mislukte 
aanval en hij trad af als minister. 
Dat kinderen destijds werden vernoemd naar
prominente figuren blijkt ook uit het feit dat er in
Groot-Brittannië ook meerdere kinderen de 
voornamen Haig en Kitchener kregen. Zowel
Haig als Kitchener waren hoge Britse legerleiders.  
Het 2e deel van de voornaam van sergeant
Blower heeft een nog duidelijker link met de
Eerste Wereldoorlog. Het plaatsje Mons (of
Bergen) ligt in België. Aan het begin van de 

oorlog vonden hier de eerste gevechten plaats
tussen de Britten en de Duitsers. Na een zware
strijd van 48 uur moesten de Britten zich terug-
trekken en werd Mons vier jaar lang door de
Duitsers bezet. 
Al kort na de gevechten in Mons verschenen er 
verhalen in de media over de zogenoemde Angels
of Mons (Engelen van Bergen) die de Britten op
hun terugtocht beschermd zouden hebben. In de
verhalen werden de engelen omschreven als 
boogschutters of als vreemde lichtgevende wolken. 
Al in 1914 kregen Britse baby’s namen die waren
afgeleid van de locaties waar de Eerste Wereldoorlog
werd uitgevochten. Uit onderzoek bleek dat tussen
1914 en 1939 zo’n 1600 kinderen een dergelijke
naam hadden gekregen, soms omdat de vader er
was gesneuveld. De meest populaire namen
waren Verdun (901 kinderen), Ypres (71), Mons
(58), Arras (42), Dardanelles (35), Loos (30) en
Somme (15). Ook kwamen afgeleide namen voor
zoals Sommeria, Arrasina, Monsalene en
Dardanella. 
Aan het eind van de Eerste Wereldoorlog kregen
kinderen ook namen als Peace, Victory en Poppy. 

Marcel Boven

Opvallende voornaam

.



deze oorlogsbegraafplaats. Later heb ik de website
uitgebreid naar oorlogsbegraafplaatsen in
meerdere landen. Ik ga voor mijn website dan ook
een aantal keren per jaar naar o.a. België en
Noord-Frankrijk om foto's te maken van grafstenen
en locaties waar is gevochten te bezoeken. In
2014 publiceerde het Eindhovens Dagblad een
artikel over mijn website en de begraafplaats in
Sterksel en naar aanleiding van dat artikel kwam
ik in contact met Raimondo. In de periode daarna
hielpen we elkaar af en toe met informatie en in
2017 ben ik door Raimondo benaderd om me aan
te sluiten bij de werkgroep die het adoptiepro-
gramma van de Valkenswaard War Cemetery aan
het opzetten was. Sindsdien kun je mij af en toe
ook tegenkomen bij activiteiten van de stichting. 

Groeten, 
Marcel 

Vereniging Vrienden van het Airborne Museum en de
Arnhem 1944 Fellowship. Met een aantal vrienden
gaan we ook een aantal keer per jaar zelf in de
regio op onderzoek uit. We gaan dan aan de hand
van ooggetuigenverslagen, informatie uit boeken
of verhalen van veteranen ter plekke kijken waar
een en ander plaats heeft gevonden.
Na mijn verhuizing naar Brabant kreeg ik ook
meer interesse in de andere kant van Market
Garden, de opmars van de grondtroepen richting
Arnhem. Uiteraard had ik daar al wel het nodige
over gelezen en had ik ook enkele battlefieldtours
in de regio gevolgd, maar de afstand vanuit
Groningen was toch een hindernis om regelmatig
ter plekke te gaan kijken, waardoor het toch 
minder leefde. 
Ik kwam rond 2009 terecht op de kleine 
oorlogsbegraafplaats in Sterksel, waar 42
Geallieerde militairen zijn begraven. Ik besloot om
de levensverhalen van deze militairen uit te gaan
zoeken en begon in 2010 met een website over

Het boek `Bruggehoofd
Arnhem´ van James Smith,
dat Marcel zijn interesse in
de operatie Market Garden
aanwakkerde.

Militaire begraafplaats Sterksel. Deze begraafplaats is gele-
gen bij Huize Providentia bij Sterksel, gemeente Heeze
Leende. Dit voormalige klooster lag vanaf september 1944
dichtbij het front en heeft dienst gedaan als veldhospitaal.
In dit hospitaal zijn 42 Britse soldaten gestorven en begraven
op een eigen gedeelte van de begraafplaats van het klooster.

Marcel is vaak te vinden op één van de vele begraafplaat-
sen in het Belgische Ieper. Zijn foto´s en informatie hiero-
ver is te vinden op zijn website: www.warcemeteries.nl

.



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:
BARNES, FRED

Rang:  Private
Militair Nr: 3968258
Sterfdatum: 26/09/1944
Leeftijd:             28
Regiment:      Welch Regiment

1/5th Bn.
Graf nummer:      II.E.08

Aanvullende informatie:
Zoon van George and Ethel Barnes; Echtgenoot
van Ivy Barnes, of Chesterfield, Derbyshire.

Fred was het tweede kind van de zes uit het 
huishouden Barnes. Voor de oorlog was Fred een
getalenteerd meubelstoffeerder. 
In 1930 trouwt hij met Ivy Chapman. In 1941 
krijgen ze één zoon genaamd Michael Fred Barnes.
Fred treed in 1940 in dienst en gaat in juni 1944
overzee.
Na zijn dood hertrouwt Ivy niet en blijft weduwe
tot ze op 92 jarige leeftijd sterft in 2006.
Ondertussen heeft Fred 4 kleinkinderen, 8 achter
kleinkinderen en in december 2021 wordt het 
eerste achter-achter kleinkind verwacht.

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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