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Beste adoptanten en andere lezers,

In de vorige nieuwsbrief berichte wij reeds over de
Covid-19 problemen en de impact daarvan op de
toen komende evenementen. Helaas is alles nog niet
voorbij en moeten we berichten dat de invloed van
het virus zich doorzet de komende tijd.
Zo is ons jaarlijks 18 september evenement van voer-
tuigen op de markt afgelast. Ook zal de stoet naar
het defilé in Eindhoven dit jaar geen doorgang heb-
ben. Belangrijker nog is dat ook de jaarlijkse herden-
king op de begraafplaats er anders uit zal gaan zien.
Hoe en wat daar moeten de organisatoren en de
gemeente nog over beslissen, maar het zal hoogst
waarschijnlijk iets zoals een besloten kranslegging
worden, zoals ook op 4 mei is gebeurd. Wij houden u
graag via onze sociale media en de mail op de hoog-
te van het laatste nieuws hierover. Wel vragen wij
alvast om eraan te denken als u bloemen gaat leg-
gen rondom 17 september dit te doen op een tijd
dat het u past. Houd ook rekening met andere men-
sen en ga niet naar de begraafplaats als het druk is.
Houd de 1,5 meter afstand. Wij gaan ervan uit dat er
toch een mooie bloemendeken op de begraafplaats
zal liggen maar op een andere manier dan dat we tot
nu gewend zijn.

Natuurlijk heeft het virus ook invloed gehad op
de werkzaamheden van onze stichting. Diverse
ontmoetingen met familieleden zijn niet doorge-
gaan en alle activiteiten zijn door de leden afzon-
derlijk uitgevoerd. Gelukkig hebben we wel weer
veel lijnen kunnen uitzetten in onze zoektocht
naar de informatie over de soldaten in de
begraafplaats. Dit heeft weer veel nieuwe contac-
ten en sporen opgeleverd. Ook zijn er weer een
tal van foto’s gevonden die weer diverse soldaten
een gezicht hebben gegeven. Mocht u zelf nog
nieuwe informatie hebben over uw geadopteerd
graf, dan hopen wij dat u dit met ons wilt delen.
Op die manier kunnen we voorkomen dat we
dubbel werk doen. Onze contactgegevens staan
op de laatste pagina van deze nieuwsbrief. 
Naast dit alles zijn we ook druk bezig met het
onderzoeken van de spullen en gegevens in onze
archieven. Hopelijk levert dit in de toekomst weer
interessante nieuwe artikelen op voor onze
nieuwsbrief. In dit exemplaar beschrijven we
enkele lopende onderzoeken.
Tot slot rest ons nog om ieder veel gezondheid
toe te wensen voor de komende tijd en veel lees-
plezier met deze uitgave van de nieuwsbrief.

VWCAP

We will remember, also this September

.



Engelse militairen en wat ze deden. Waar koop je
brood en welk meisje heeft verkering met een
Duitse militair. Waar vallen de vliegtuigen en de
bommen. Bijzonder is de beschrijving van het
leven van de hervormde gemeente in
Valkenswaard.  Hun kerk, het Weerderhuys,  en de
pastorie aan de Markt ( huidige M3 tandartsprak-
tijk).   Naast het digitaliseren van de dagboeken
wordt er ook onderzoek gedaan naar de namen.
Wie zijn deze mensen of bedrijven. Kunnen we
meer te weten komen over hen.  De beschreven
feiten worden geverifieerd aan de hand van docu-
menten en krantenartikelen uit die tijd.
Verschillende archieven worden daarvoor geraad-
pleegd op zoek naar relevante informatie. Het is

veel werk maar stukje bij
beetje komen we verder.
Inmiddels heeft de stich-
ting ook de beschikking
kunnen krijgen over  foto’s
die door het gezin
Scholten zijn gemaakt. De
afgebeelde personen pro-
beren we een identiteit te
geven. Van de huidige
bewoner van het pand
hebben we verschillende
tekeningen en documen-
ten van het pand gekre-

gen. We zijn steeds op zoek naar meer informatie.
Zo willen we graag weten wie er allemaal in de
Brakenstraat, huidige Frans van Beststraat en
Leenderweg hebben gewoond. ( toenmalige
Stationsstraat / Fabrieksstraat ). Momenteel zijn
we bezig de dagboeken te bewerken door er
informatie uit onderzoek en foto’s aan toe te voe-
gen zodat ze meer gaan leven. Een project dat
nog veel tijd zal vergen om het zorgvuldig uit te
zoeken.  We houden iedereen op de hoogte van
de vorderingen van het project.

Vraag:
We zijn op zoek naar informatie over het gebied
rondom de woning van Miep Scholten aan de
Brakenstraat te Valkenswaard in de oorlogsperiode.
Wie heeft mogelijk de familie Scholten of Miep
gekend? 

Informatie en eventuele vragen kunt u sturen naar
info@erfgoed40-45.nl
Ans en Theo van de LooDe

Ongeveer een jaar geleden heeft de stichting 7
dagboeken gekregen uit een nalatenschap. De
dagboeken beslaan de periode van 1940 tot en
met 1945 in Valkenswaard. Helaas is het deel
over eind 1944, de bevrijding van Valkenswaard,
verloren gegaan. 

De dagboeken zijn geschreven door Harmica
(Miep) Scholten die in die tijd woonde in het pand
Brakenstraat 14, genaamd De Bongerd. Haar
vader Jan was werkzaam als opzichter bij de
Nederlandse Heide Maatschappij op de visvijvers.
Enkele maanden geleden zijn we begonnen om
de dagboeken te digitaliseren. Daarvoor werden
ze letterlijk, inclusief oude woorden en schrijffou-
ten, overgetypt. Daardoor
wordt het zoeken in de
tekst  eenvoudiger. In
deze dagboeken worden
meer dan 400 namen
genoemd. Het betreft hier
namen van inwoners,
bedrijven en Duitse en

Ans & Theo van de Loo

Dagboeken Harmica (Miep) Scholten

.

Ëén van de ansichtkaarten van Valkenswaard uit
de collectie van mevr. Scholten.

De collectie uit nalatenschap van mevr. Scholten.



boven. Naast de aluminium vliegtuig brokstukken
leverde de zoektocht nog diverse lege bierflessen
op. Deze bierflessen zijn oud en stammen ook uit
de oorlogsperiode. Op enkele hiervan was nog
duidelijk het oude Dommelsch Bier logo te zien.
Al snel viel op dat er met veel van de aluminium
vliegtuigonderdelen iets vreemds aan de hand
was. Deze waren vervormd maar niet op een
manier dat een explosie of een crash zou
veroorzaken. Er waren duidelijk stukken uitgesne-
den of geknipt. De onderduikers hadden blijkbaar

het aluminium verzameld en dit hier bij hun
schuilplaats bewerkt.
Bij het schoonmaken van de onderdelen kwamen
meer details aan het licht. Zo bleek er bij som-

mige stukken nog met
potlood motieven op
getekend te zijn die nog
uitgesneden moesten
worden. Ook sommige
uitgesneden stukken
begonnen herkenbare
vormen te vertonen. Zo
was er een stuk waar
het woord BUGELIST uit
was gesneden. Op een
ander stuk stonden de
letters OD. Dit zouden

initialen kunnen zijn, maar meer waarschi-
jnlijk is het dat dit staat voor Orde Dienst.
Een verzetsorganisatie die zich veelal
bezighield met onderduikers.
De meest gevonden bewerkte vorm was in
de vorm van een mes met daarboven

Reeds vele jaren speur ik zo af en toe naar
sporen die de Lancaster ED979 heeft achterge-
laten. Deze bommenwerper kwam op 29 juni
1943 neer in Aalst en heeft in zijn laatste vlieg
momenten veel stukken verloren. Bij de crash
kwam de gehele bemanning om het leven.
Deze werden geborgen en door de Duitsers op
de algemene begraafplaats in Woensel (de
Oude Toren) begraven. Uit diverse getuigen-
verklaringen uit ons archief blijkt dat het spoor
van de Lancaster vrij groot is geweest.

Enkele maanden geleden ging ik
weer op pad om stukken van de
Lancaster te traceren. Tijdens deze
zoektocht stuitte ik op enkele
vreemde kuilen in de bossen
tussen Valkenswaard en Aalst. De
metaaldetector gaf een signaal en
al snel kwam er vanuit één van die
kuilen een stuk aluminium naar
boven. Het was al snel duidelijk
dat ook dit een stuk van een vlieg-
tuig moest zijn.
Echter het volgende
signaal leverde een
Duits muntje op met
de bekende adelaar
uit de oorlog. Daarna
kwamen er stukken
van een gietijzeren
kachel aan het licht.
Deze kuilen waren
duidelijk niet
veroorzaakt door de crash van het toestel,
maar hier moeten onderduikers hebben
gezeten.
Bij verdere nasporing van het gebied kwa-
men diverse emmers aan materiaal naar

Raimondo Bogaars

Sporen van verzet in de bossen.

Diversen flessen gevonden bij de onderkomens. O.a.Diversen flessen gevonden bij de onderkomens. O.a.
Dommelsch Bier en de gebroeders Zwaan bier uit Eersel.Dommelsch Bier en de gebroeders Zwaan bier uit Eersel.

De Duitse munt.De Duitse munt.

Overblijfselen van eenOverblijfselen van een
Dommelsch kroonkurk.Dommelsch kroonkurk.

De letters OD in een stuk aluminium gekrast,De letters OD in een stuk aluminium gekrast,
Ook is reeds het zelfde figuur uitgezaagd.Ook is reeds het zelfde figuur uitgezaagd.



Een item met een kroon?Een item met een kroon?

Een half-fabrikaat van vermoedeEen half-fabrikaat van vermoede--
lijk een hanger.lijk een hanger.

DeV komt op veel stikken voor. Victorie!DeV komt op veel stikken voor. Victorie!

Het woord Bugelist uit een stuk aluminiumHet woord Bugelist uit een stuk aluminium
gehaald.gehaald.

Was het een mes of een brieWas het een mes of een brie--
venopener?venopener?

Een gedeelte van de vondsten.Een gedeelte van de vondsten.

Nummering op een vliegtuigNummering op een vliegtuig
onderdeel.onderdeel.



Recent heeft de stichting inwoners van Valkenswaard gevraagd zich te melden als zij hun verhaal uit
de oorlogsperiode willen vertellen. Hierop hebben diverse inwoners gereageerd. 

Inmiddels zijn er zes gesprekken geweest. Deze gesprekken hebben niet alleen veel nieuwe informatie
opgeleverd maar ook weer onbekend documenten. Zo werd een film overhandigd waarop waarschijnlijk een
bevrijdingsoptocht en een bevrijdingsfeest uit 1944 of 1945 is 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 betreffende 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 relaties zijn aangeknoopt met geallieerde militairen. Ook hebben inwoners van
Valkenswaard langdurige relaties onderhouden met ingekwartierde Duitse militairen. De verhalen geven een
steeds beter beeld van het leven in Valkenswaard. 

Niet 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 docu-
menten 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
verhaal met ons wil delen? Laat het ons weten. 

Theo van de Loo

Verhalen uit de oorlog

hoogstwaarschijnlijk de V van Victorie, een W van
Wilhelmina en een kroon. Hoewel het de vorm
van een mes had en het aluminium behoorlijk
scherp kan zijn, zouden het vanwege de geringe
dikte natuurlijk ook als brievenopeners gediend
kunnen hebben. Verder weren er op de locatie
ook nog een Britse dasspeld en twee andere oor-
logsmunten gevonden (een Belgische en een
Nederlandse). 
Uit de gevonden codering stempels van de
gevonden brokstukken kunnen we opmaken dat
de onderdelen afkomstig waren van een Avro
Lancaster bommenwerper. Hoewel ze in het
spoor lagen van de in 1943 neergekomen
Lancaster ED979, zouden ze ook afkomstig kun-
nen zijn van de Lancaster DS776 die in 1944 ook
niet al te ver van de kuilen terecht kwam. Omdat
het lijkt dat de stukken door de onderduikers
verzameld zijn kunnen ze dus ook eventueel van
die crashlocatie afkomen.
Omdat er bijna geen getuigen meer zijn van de
periode 40-45 en omdat er over illegale dingen
sowieso weinig werd gesproken, is het maar de
vraag of we ooit precies te weten zullen komen
wat zich precies op de locatie van de kuilen heeft

afgespeeld. We willen dan ook als stichting de
oproep doen, of er nog mensen zijn die na het
lezen van dit verhaal ons hier meer over zouden
kunnen vertellen. Misschien zijn er wel mensen
die vroeger een uitgesneden aluminium voorwerp
hebben gezien? Mocht dit het geval zijn neem
dan alstublieft contact met ons op, zodat we met
uw informatie dit onderzoek kunnen voortzetten..

Een dasspeld. Op de achterzijdeEen dasspeld. Op de achterzijde
staat The Tenax, made in England.staat The Tenax, made in England.

.



de markeringen op de voertuigen. Zo hebben de
twee voertuigen rechts op de foto de markering
44 linksvoor. 
We weten dat het Britse Guards Armoured
Division op 17 september 1944 na het vallen van
de duisternis, Valkenswaard zijn binnengetrokken.
In de vroege ochtend van 18 september is heeft
deze eenheid zijn opmars richting Arnhem (via
Aalst) hervat. Dit betekent dat deze foto in die
ochtend van 18 september 1944 gemaakt moet
zijn. 
De 44 markeringen op de voertuigen wijzen erop
dat dit de voertuigen zijn van de Household
Cavalry die als verkenningseenheid diende bij de
Guards Armoured Division. Uit de archieven van
die eenheid kunnen we afleiden dat de man
rechtsvoor, die de camera aankijkt, M.Q.M.C.
Thompson is. 
Als we goed kijken kunnen we op de voertuigen
achter de tank de getallen 62 en 84 lezen. Het
voertuig met het nummer 62 behoorde tot het
3de bataljon Irish Guards en het voertuig met 84
tot het 535ste divisie van het Royal Army Service
Corps.

De meest interessante markering op de foto is
misschien wel die van de sherman tank op de
voorgrond van de foto. Als eerste kunnen we aan
de nummer 50 afleiden dat deze tank behoorde

Tegenwoordig maakt men bet behulp van digi-
tale toestellen heel veel foto’s. Vroeger was dit
een stuk minder waardoor de foto’s die
gemaakt werden vaak erg waardevol kunnen
zijn. Als historici over 1000 jaar een foto
zoeken van een gebeurtenis uit onze tijd, dan
zullen ze waarschijnlijk nog kunnen kiezen uit
welke hoek de foto gemaakt is. Wij, historici
van de Tweede Wereldoorlog, moeten het doen
met het beperkte aantal foto’s dat er nog is.

Die foto’s die er zijn kunnen vaak door een goede
bestudering meer informatie op leveren dan men
in eerste instantie zou denken. Als voorbeeld
gebruiken we hier de bekende foto van de markt
van Valkenswaard. Deze foto van de bevrijding
sierde enkele dagen na het nemen ervan, vele
voorpagina’s van diverse kranten. Een mooi plaat-
je vol met informatie.
In eerste instantie ziet men een afbeelding van
/een diversiteit van militaire voertuigen voor de
Nicolaaskerk op de markt van Valkenswaard. Als
men naar de details kijkt kan men de soorten
voertuigen en diversiteit aan uniformen onder-
scheiden. Een belangrijk detail voor deze foto zijn

Raimondo Bogaars

Een plaatje zegt vaak meer dan 1000 woorden



tot het hoofdkwartier van de 5de Guards Division.
Tanks kregen in de oorlog veelal namen. Zo kregen
bijvoorbeeld de tanks van het A eskadron, 2de
bataljon Irish Guards, allemaal namen die begonnen
met een A. Die van het B eskadron met een B en het
C eskadron met een C. Deze tank hier draagt de
naam Snowwhite. Onder die naam staat de teken-
ing van Sneeuwwitje (Snowwhite in het Engels). Als
we ons dan hierin gaan verdiepen komen we
erachter dat geduurde de training in Engeland, de
andere tanks van deze eenheid de naam kregen van
één van de zeven dwergen. Deze tanks waren allen
voorzien van een naam met daaronder een teken-
ing van de desbetreffende dwerg. 
Deze tekeningen zijn aangebracht door de
Guardsman Albert Charles Kershaw van de Irish
Guards. Albert Kershaw overleefde de oorlog niet.
Hij overleed op 1 augustus 1944 in Normandië aan
eerder opgelopen verwondingen. Hij ligt tegenwo-
ordig begraven op Hottot-Les-Bagues War
Cemetery. Hij was dus al omgekomen voordat deze
foto werd gemaakt.
Door studie kunnen er nog meer feiten over deze foto
verteld worden, maar voor nu laten we het hierbij.
Met dit voorbeeld willen we laten zien dat er meer
verhalen achter een foto schuilgaan dan men op het

eerste gezicht ziet.
Ook de foto’s die
mensen tijdens onze
interviews aan ons
tonen, worden
grondig bestudeerd.
Zo hebben we al uit
diverse foto’s kunnen
opmaken dat er na de
bevrijding een groot
aantal mannen van de
Royal Air Force in
Valkenswaard waren
ingekwartierd. Deze
waren veelal werkzaam
op vliegveld Welschap
die op dat moment
een geallieerd vliegveld geworden was. Ook hebben
we foto’s gezien van ingekwartierde Canadezen. Het
zijn dus niet alleen Engelsen geweest, die in het
dorp hun intrek hadden genomen.
Mochten er nog mensen zijn die nog foto’s
hebben uit de oorlog, dan zouden wij deze graag
bestuderen. Want zoals de titel van dit artikel al
aangeeft: Een plaatje zegt vaak meer dan 1000
woorden..

De tanks van de 5th Guards HQ, geschilderd door Guardsman A.C. Kershaw.
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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:
AUBREY, TREVOR 

Rang:  Lance Corporal
Militair Nr: 3910777
Sterfdatum: 24/09/1944
Leeftijd:             26
Regiment:      Monmouthshire Regiment

2nd Bn.
Graf nummer:      I.C.10

Aanvullende informatie:
Son of Trevor and Katie Aubrey; husband of
Gladys Carson Aubrey, of Belfast, Northern Ireland.

Dave, de broer van Trevor zat bij de RAF. De laat-
ste keer dat hij Trevor zag was op het treinstation
in Swansea op de dag dat de ene broer van huis
vertok en de andere arriveerde voor zijn verlof. 

Trevor zijn jongere zus herinnert zich dat ze tij-
dens een bombardement in de bisoscoop was.
Haar beide broers Dave en Trevor kwamen haar
zoeken en gezamelijk zijn ze onder het bombar-
dement naar huis gerend.

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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