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Beste adoptanten en andere lezers. Momenteel leest
u de nieuwe editie van onze nieuwsbrief. Misschien
is uw oog al gevallen op de logo’s boven aan deze
nieuwsbrief. Zoals u kunt zien hebben zowel het logo
van het adoptieprogramma, als dat van de stichting
een update gehad. De één wat meer als de andere.
Door deze veranderingen zijn beide logo’s wat uni-
former. Wij willen graag de mensen van Bonte Raaf
bedanken. Zij hebben dit geheel gratis voor onze
stichting ontworpen. Nu er nieuwe logo’s zijn, zullen
we deze zo snel mogelijk overal gaan
gebruiken. Het kan voorkomen dat u hier
en daar nog de oude logo’s tegen komt,
zoals op bijvoorbeeld de adoptie certifica-
ten. Het zou natuurlijk kapitaalvernietiging
zijn om nu gelijk alles in de prullenbak te
gooien.
Zoals ook al in eerdere nieuwsbrieven en
op onze facebook pagina’s is vermeld, zijn
we druk bezig om in de week van 17 sep-
tember iets bijzonders neer te zetten. Dit
om te vieren en te herdenken dat 75 jaar

geleden onze regio werd bevrijd tijdens de ope-
ratie Market Garden. Er zijn diverse bijeenkom-
sten geweest met verschillende organisaties die
betrokken gaan zijn bij de herdenking week. Alles
wordt overkoepelend aangestuurd door de stich-
ting Valkenswaard Viert, die net als bij de 70ste
herdenking de regie voert. Ze hebben onlangs
hun website gelanceerd waarop de informatie
omtrent alle activiteiten te vinden zullen zijn
(www.valkenswaardviert.nl). Natuurlijk zullen wij

u ook op de hoogte houden via onze kana-
len. 
Op de oproep voor hulp bij onze komende
expositie, zijn diverse reacties binnen geko-
men. Hiervoor onze dank. Toch willen we het
nogmaals herhalen. Dit omdat we denken
dat de expositie altijd beter kan. We vragen u
dan nogmaals of u nog ideeën heeft om de
expositie te verbeteren. Kent u misschien
nog verhalen (ook uit overlevering), bezit u
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De expositie in de Hofnar in 2014. Zien wij u ook
in 2019?

Al voor de aanvang van de 4 mei ceremonie waren veel bloemen gelegd.



Marcel Boven

Grafstenen
De grafstenen van de Commonwealth War Graves Commission (CWGC) zijn voor een groot deel gemaakt
van Portland Stone (Portlandsteen), een witte zandhoudende kalksteen die in twee steengroeves op het
Engelse schiereiland Isle of Portland wordt gewonnen. Het is een
zeer weervaste kalksteen die goed te bewerken is. In Nederland
is Portlandsteen ook veel gebruikt bij de restauratie van de Sint-
Laurenskerk in Rotterdam. In Groot-Brittannië zijn onder meer
Buckingham Palace en de St Paul’s Cathedral voor een groot deel
uit Portlandsteen gemaakt en in Amerika is het veel gebruikt bij
de bouw van het Pentagon. 
Omdat de voorraad Portlandsteen kleiner werd is de CWGC sinds
1998 ook de Italiaanse kalksteen Botticino gaan gebruiken.
Botticino lijkt op marmer. Botticino is gladder dan Portlandsteen
en is ook weerbestendiger. Bij Portlansteen is de tekst na verloop
van tijd slecht leesbaar door verwering. Dit zou bij Botticino min-
der snel het geval zijn. Ik begreep echter dat Botticino slechter
tegen vorst kan en dat er om die reden inmiddels weinig tot
geen gebruik meer van wordt gemaakt. 

ting Brunssum War Cemetery zich aan u voor.
Deze stichting heeft met hun inzet ook ons adop-
tie programma mogelijk gemaakt. Het idee voor
een adoptieprogramma in Valkenswaard was er
voor ons al vele jaren. Echter de haalbaarheid van
zo’n programma werd pas gezien toen Brunssum
hun adoptie programma opstartte.
Op het moment van schrijven zijn er 183 van de
222 graven geadopteerd, en lopen er nog enkele
aanvragen.  Wij hopen dat de laatste graven voor
17 september ook geadopteerd zullen zijn. Wat
zou een mooier gebaar zijn voor onze bevrijders,
dan dat er op 17 september een grote zee van
bloemen op de begraafplaats te zien zal zijn.

Zeker nu de belangstelling van zowel
binnen en buitenland erg groot is vanwege
het jubileum jaar. Alle adoptanten zijn in
principe ambassadeurs voor het adoptie
programma. Wij hopen dat u via uw familie,
vrienden en kennissen de bekendheid van
het adoptie programma verspreid. We kun-
nen namelijk niet wekelijks de krant halen
en onze facebook pagina’s en website berei-
ken alleen de mensen die vaak al van het
bestaan af weten. Samen kunnen we ervoor
zorgen dat alle slachtoffers extra aandacht
krijgen en niet vergeten worden.
Dan rest ons nog alleen u veel leesplezier te
wensen met deze nieuwsbrief.

nog spullen, foto’s of documenten uit de oorlog
die evt. voor de stichting van belang kunnen zijn?
Meld dit aan ons. We maken graag een kopie, foto,
of nemen het beheer ervan over. Dit alles onder
uw voorwaarden.
Op de oproep om verhalen voor de nieuwsbrief is
deze keer gereageerd door de heer Fred Emmerik.
Zijn ingestuurde verhaal vindt u in deze nieuws-
brief. Wij hopen dat onze lezers verhalen blijven
aanleveren. Dit zodat wij onze nieuwsbrief kun-
nen blijven maken met een gevarieerd aanbod
van verhalen. Verder vindt u in deze nieuwsbrief
verhalen over J.O.E. Vandeleur, de grafstenen en
de crash van Lancaster DS776. Ook stelt de stich-

Isle of Portland

.Parachutisten springen boven Borkel in
2016. Als het weer ons gunstig is gezind dan
wordt het in 2019 nog mooier.



met een DSO, een Distinguished Service Order. 
Bij de start van Market Garden was hij comman-
dant van de Irish Guards battle group, de eenheid
die de uitbraak van het 30e legerkorps richting
Arnhem leidde. Deze battle group bestond uit het
2e en 3e bataljon Irish Guards. Toen Vandeleur
commandant werd van deze eenheid bevonden ze
zich nog in Frankrijk, in de buurt van de Belgische
grens. Het eerste bevel van Vandeleur schijnt te zijn
geweest: “Vijandelijke situatie: één woord, chaos.
Ons doel: de Irish Group zal morgenavond in
Brussel dineren.” Om 21.00 uur de volgende avond

hadden de mannen van Vandeleur
Brussel inderdaad bereikt en conform
zijn orders schoven de officieren aan
bij een diner in het grootste cafe op
de Grote Markt in Brussel. Het diner
werd onderbroken door de mededel-
ing dat er Duitsers in een huis vlakbij
zaten. De Duitsers werden snel
gevangen genomen en iedereen
keerde terug naar het diner. 

Voor het veroveren van de brug over
het Kanaal Bocholt-Herentals werd
Vandeleur wederom met een DSO
onderscheiden. Hij had initiatief
getoond en had zijn troepen af laten
wijken van de geplande route, waar-
door de brug uiteindelijk in

Geallieerde handen was gevallen.  
Vandeleur werd later nog commandant van de
129e Infanterie Brigade en de 32e Guards Brigade
en in 1951 ging hij met pensioen. 
In 1967 schreef Vandeleur zijn memoires en tien
jaar later was hij als adviseur betrokken bij de film
A Bridge too Far. In deze film werd Vandeleur
gespeed door acteur Michael Caine. Naar verluidt
zou Vandeleur Caine hebben verteld dat hij op 17
september 1944 opdracht gaf de aanval te ope-
nen door “Get moving, get moving”, in de micro-
foon te zeggen. Caine gebruikt deze zin in plaats
van “Forward, go, charge”, zoals in het script stond. 
Vandeleur overleed in Maidenhead, Engeland op
4 augustus 1988. Hij is begraven op Brookwood
Cemetery. Zijn grafsteen is voorzien van de sim-
pele inscriptie “J.O.E. V. 1903-1988” en daaronder
“Once an Irish Guardsman”. 

Op 10 september 1944 werd brug 9 over het
Kanaal Bocholt-Herentals in Lommel door de
Irish Guards veroverd. Mede door de verover-
ing van deze brug kreeg veldmaarschalk
Montgomery het plan om met een snelle
opmars door Nederland door te stoten tot in
Duitsland en werd Operatie Market Garden in
gang gezet. 
Brug 9 kreeg van de Britse troepen de bijnaam
Joe’s Bridge als eerbetoon aan hun comman-
dant John Ormsby Evelyn Vandeleur. Wie was
deze J.O.E. (Joe) Vandeleur?

Vandeleur werd op 14 november 1903 geboren in
Nowshera, toen India en nu Pakistan. Zijn vader,
oorspronkelijk afkomstig uit Ierland, was een
kolonel in het Britse leger en Joe trad in zijn
vaders voetsporen. In 1924 kwam hij bij de Irish
Guards als 2e luitenant. Hij diende onder meer in
Soedan, Egypte en Palestina.  In 1940 keerde hij
terug bij de Guards in Engeland. 
Na D-Day was Vandeleur met zijn eenheid
betrokken bij zware gevechten rond Caen in
Frankrijk. Op 2 augustus 1944 waren de Irish
Guards betrokken bij een aanval op het dorp
Maisoncelles toen de Duitsers een tegenaanval
inzetten op onder meer het hoofdkwartier van
zijn bataljon. Vandeleur leidde persoonlijk de
verdediging tegen deze tegenaanval en onder zijn
leiding werd de Duitse tegenaanval afgeslagen.
Vandeleur werd voor deze actie onderscheiden

Marcel Boven

J.O.E. Vandeleur, once an Irish Guardsman

.



missie namen 823 toestellen deel. 78 van deze toe-
stellen bereikten Engeland nooit weer. Zo ook de
Lancaster DS776 van het 426 Squadron RAF. Op de
terugweg van deze missie werd het vliegtuig neer-
gehaald door een Duitse nachtjager. Het vliegtuig
kwam brandend naar beneden, scheerde over de
boomtoppen en sloeg een krater op het landgoed
van de Eindhovense Golf. In de villa’s van de
Eindhovense Golf, hadden gedurende de oorlog
zich Duitsers gevestigd en het terrein tot sperge-
bied verklaart. Zodoende waren de Duitsers al snel
ter plaatse. De Duitse verklaring van de crash luide:
05.45 Uhr Lancaster 2km N.N.O von Valkenswaard.
Absturz. Besatzung 5 todt geborgen, 2 vermutlich
unter den Trümmern. Flugzeug detonierte bereits in
dem Luft und is völlig zerstört.

Enkele getuigen hebben het vliegtuig brandend
over zien vliegen. Andere zijn in de ochtend in de
omgeving van het vliegtuig gaan kijken. Dit zover
dat ging in verband met de Duitse afzettingen.
Enkele van deze getuigen hebben nog ledematen
in bomen zien hangen. Zo werd er door de
Duitsers ook een handschoen gevonden met daar
de hand nog in. De bemanning bestond uit 6
Canadezen en 1 Brit. Allen rusten heden ten
dagen nog op de begraafplaats “De oude toren”.

De piloot van het toestel was de Flight Sergeant
Morris Allen McKenzie. Hij werd geboren op 7
november 1920 in Cartright, Man, Canada. In 1941

Niet alle geallieerde slachtoffers die op
Valkenswaards grondgebied vielen, werden
begraven op de militaire begraafplaats
Valkenswaard. Gedurende de oorlog kwamen
er binnen de gemeente grenzen van
Valkenswaard enkele vliegtuigen neer waarbij
bemanningsleden omkwamen. Deze slachtof-
fers zijn destijds door de Duitsers begraven op
de begraafplaats de “Oude Toren” in Woensel,
te Eindhoven. Gedurende de oorlog lagen hier
ook Duitsers begraven. Na de oorlog zijn de
Duitsers overgebracht naar de begraafplaats in
IJsselstein, Limburg. Ook diverse geallieerde
zijn na de oorlog overgeplaatst. Zo zijn er veel
Canadese vliegers naar de Canadese begraaf-
plaats in Groesbeek gebracht. 

Eén van de vliegtuigen die op Valkenswaards
grondgebied neerkwam was de Lancaster BII
DS776. Dit toestel was in de avond van 19 februari
1944 opgestegen vanuit Engeland om de stad
Leipzig in Duitsland te bombarderen. Aan deze

Raimondo Bogaars

Een crash op de Eindhovense Golf

Een Lancaster bommenwerper

Van L naar R: H.Hancock,F.Allyn, A. Mackenzie, Dowe en P.Cox 



George Whalen. Geboren 26 mei, Port Arthur,
Ontario, Canada. En Edward Albert Dowe, gebo-
ren 12 mei 1922, Torronto, Ontario, Canada.
Een familielid van Edward Dowe schreef het vol-
gende:

De oorlogstijd werd nooit besproken in mijn fami-
lie, dus ik weet niet hoe Mildred (zijn vrouw) of
mijn overgrootouders met het nieuws omgingen.
Misschien namen ze het ergste aan of hielden ze
de hoop dat Edward krijgsgevangen was geno-
men. Uit de gegevens die ik heb gevonden, weet
ik dat Mildred, brief na brief heeft geschreven om
informatie te krijgen over de verblijfplaats van
haar echtgenoot. In januari 1945 veranderde de
RCAF de status van Edward in “Presumed Dead”
(er wordt aangenomen dat hij is overleden). Dat
was het. Omdat er geen concreet bewijs van
Edward’s dood was, is Mildred niet gestopt met
schrijven. 
In augustus 1946 leerden zij en Edward's familie
eindelijk de waarheid. Op de terugweg uit
Duitsland werd de bamanning van Edward aange-
vallen door een Duitse nachtjager. Hun Lancaster
bommenwerper crashte 2km N.O. van
Valkenswaard. 

meld hij zich aan bij de luchtmacht. Bij zijn inschrij-
ving wordt vermeld dat hij in het dagelijks leven stu-
dent is. De Flight Engineer is de 20 jarige Sergeant
John Vernon Gwynne uit Southport, Groot Britanië.
Harold Alton Hancock was de navigator van het toe-
stel. Hij werd op 28 november 1909 geboren in Port
Hope, Ontario, Canada. De bommenrichter was
Warrant Officer Foster Richard Alleyn. Hij werd gebo-
ren op 25 april 1920 in Morwood, Manitoba, Canada.
De radio bedienaar was de 26 jarige Paul Conroy Cox
uit Torronto, Ontario, Canada. Verder waren er nog
twee schutters aan boord namelijk: Sergeant Vernon

Pilot F/Sgt. M.A. McKenzie R/134933 RCAF Eindhoven KK 7
Flight engineer Sgt. J.V. Gwynne 1764165 RAF Eindhoven KK 9
Navigator F/O. H.A. Hancock J/20963 RCAF Eindhoven KK 8
Bomb aimer W/O I F.R. Alleyn R/101658 RCAF Eindhoven KK 7
Wireless op F/O. P.C. Cox J/11843 RCAF Eindhoven KK 7
Air gunner Sgt. V.G. Whalen R/140721 RCAF Eindhoven KK 10
Air gunner Sgt. E.A. Dowe R/188194 RCAF Eindhoven KK 11

Edward Dowe

Laatste bladzijde uit Edward Dowe zijn vlucht logboek.



werd betaald door de duizenden
jonge mannen, zoals hij, die de kosten
nooit telden. In de nacht van 19 febru-
ari 1944 was de bemanning van
Lancaster DS776, 426 Squadron, RCAF,
gereed en zoals Edward graag zei in
zijn brieven "op weg naar het oosten
voor wat ops." Ze verlieten RAF Linton-
On-Ouse voor Leipzig, Duitsland. Van
wat we weten, is hun bombardemen-
ten geslaagd. Met hun taak volbracht

keerde Edward's bemanning terug naar Engeland.
In de vroege ochtenduren van 20 februari 1944,
ergens boven Nederland, verdween hij.

Een onderzoek destijds bracht een
getuige aan het licht, mevrouw Van
Riemsdijk, die het vliegtuig 50 meter
voor de crash zag exploderen. Het
puin was verspreid over een groot
gebied. Zij en andere dorpsleden
naderden het vliegtuig om te zien of
er overlevenden waren. Vier lichamen
werden verwijderd en begraven op de
begraafplaats Woensel, Eindhoven.
Ten tijde van het onderzoek werden
slechts twee graven gemarkeerd, F/O Hancock en
Sgt. Gaynne. De rest was onbekend. De lokale
bevolking verzamelden de ID-schijven die ze kon-
den vinden en gaven ze aan het Rode
Kruis. 
De onbekende graven werden later opge-
graven om hun identiteit vast te stellen en
om te zien of er meer dan één lichaam
begraven lag in elk graf. Op 18 maart 1948
ontving Mildred haar laatste reactie van de
RCAF. Edward's lichaam was geïdentifi-
ceerd en begraven in Plot KK, rij 1, graf 11
op de begraafplaats Woensel. Ik weet niet
wat er met Mildred is gebeurd en of dat ze
opnieuw is getrouwd. Ik weet dat ze elk
jaar op mijn groot-grootmoeders ver-
jaardag een dozijn rozen zou sturen. Voor
mijn overgrootouders zijn de zorgvuldig
bewaarde foto's en brieven een tastbare
herinnering. In 1949 ontving Alma Dowe
de medailles die Edward nooit mocht dra-
gen. Ze zijn vandaag de dag nog steeds in
ons bezit.
Mijn opa schreef een inleiding bij de
brieven van Edward: Het is belangrijk
dat deze brieven worden bewaard
omdat ze een aantal van zijn verwach-
tingen en ambities vastleggen die door
zijn vroegtijdige dood door anderen
werden gerealiseerd. Het is ook belang-
rijk om ons eraan te herinneren dat de
prijs, voor de vrijheden die we genieten,

Origineel graf en foto van Vernon  Whalen. Origineel graf en foto van Harold Hancock.

Morris McKenzie

.



Een brief van de commandant van het 426 Squadron, die diverse nabestaande van de bemanningsleden daags na de
crash ontvingen.



4 mei herdenking 2019
Foto’s door: Floor Willemse, Corné Kolsteren
en Paul van der Meer 



ouders met kinderen. Ik hoorde de man praten
die dit heeft georganiseerd en werd bevangen
door zijn enthousiasme om de mensen die liggen
begraven nooit meer te vergeten. Op weg naar
huis dacht ik, dat dit wel het hoogst haalbare zou
zijn. Maar niets leek minder waar. In januari dit
jaar zat ik ver van huis op Facebook. Je moet iets
als je je verveelt. Wat ik zag, raakte mij nog dieper
dan de lichtjes van 24 december. Veelal nog hele

jonge jongens die mee stre-
den om Valkenswaard en
omgeving uit de handen
van de Duitse bezetters te
krijgen, kregen een gezicht.
Er waren foto’s van diverse
zerken van het
Valkenswaard War Cemetery
te zien. Die waren zo bew-
erkt, dat op de zerk het
gezicht was te zien van de
man die begraven lag en
wiens naam op de zerk
stond. Een oorlogsslachtof-
fer had niet alleen een
naam, maar nu ook een

gezicht. Niet dood maar levendig. Iemand om niet
meer te vergeten. Ik hoop dat het gaat lukken om
van alle slachtoffers een foto te achterhalen. Zij
zijn het waard om op deze wijze erbij te horen.
Fred

Ik kom niet van hier. Zo zouden mijn ouders het
vroeger gezegd hebben. Bij toeval ben ik in
Valkenswaard terecht gekomen. Nou ja, toeval. Ik
trof een meisje. Zij werd later mijn vrouw en zij
was geboren en getogen in ‘Swird’. In 1984 mocht
ik me hier inschrijven. Vanaf dat moment hoorde
of zag ik wel eens iets van dodenherdenking,
zoals dat hier wordt gehouden. Onder andere op
het Valkenswaard War Cemetery.
Dodenherdenking wel, maar het kerkhof deed mij
jarenlang niet zo veel. Een locatie waar je langs
reed. Dat veranderde toen een kameraad mij
enkele jaren geleden vertelde dat hij al tientallen
jaren in alle rust van de middag op de dag van
dodenherdenking, bloemen op één van de graven
legt. Fantastisch. Ik weet niet of het dat bericht
was, maar sinds een jaar of zes ga ik nu telkens
naar de herdenking aan de Luikerweg maar ook
op de Leenderweg.
In 2017 en 2018 kreeg het Valkenswaard War
Cemetery ineens een bredere betekenis voor mij.
Ik leerde mensen kennen die een graf hadden
geadopteerd. Voor hen kreeg de mens in het graf
een betekenis om hem niet te vergeten. Vorig jaar
op 24 december liet ik me ‘overhalen’ om mee te
gaan om een lichtje te plaatsen bij de graven. Een
simpel gebaar met grote betekenis. Ook voor de

familieleden van de slachtoffers in Groot
Brittannië. Hun overleden familielid werd even in
het licht gezet. Ik stond een korte tijd perplex van
het grote aantal mensen dat naar het kerkhof was
gekomen. Sommigen alleen, stelletjes maar ook

Fred Emmerik

Een naam en een gezicht

De gezichten
van de 
slachtoffers
zoals die op de
website en 
facebook 
pagina van de
stichting te 
vinden zijn.

Lichtjes op de oorlogsgraven 2018.

.



Commonwealth War Graves Commission verant-
woordelijk is voor het onderhoud van de oorlogs-
graven. De gravering van de grafstenen en het
onderhoud gebeurt door hun kantoor in
Beaurains in Frankrijk. De begraafplaats wordt tij-
dens het seizoen één maal per week onderhouden
en buiten het seizoen één maal in de 14 dagen.
De eerste graven op het kerkhof werden gemaakt
door een vooruitgeschoven veldhospitaal (militai-
re medische post die zich meestal bevindt achter
de frontlinie en net buiten bereik van de artillerie
van de vijand) gelegen te Merkelbeek in novem-
ber 1944. De Divisie was belast met het ontruimen
van de driehoek tussen de rivieren Roer en Maas. 

Later werden andere slachtoffers allemaal terug-
gebracht en begraven op dezelfde plaats. Onder
hen vijftig mannen die werden gedood tijdens
het opruimen van mijnen aan de Duitse grens in
het begin van januari 1945. De operaties in de
sector Geilenkirchen (Dld) zijn goed voor een
groot deel van de slachtoffers die hier begraven
liggen. 

Graag delen wij 2 ooggetuigenverslagen.
Mevrouw Roos Winckens schrijft ons in januari
2011 hoe zij de 1e begrafenis op het Engels
Kerkhof in Brunssum heeft beleefd.

Brunssum ligt dicht bij de Duitse grens, circa 35
kilometer ten oosten van Maastricht en 11 kilo-
meter ten zuidoosten van Sittard in het meest
zuidelijke deel van Nederland. 
De Oorlogsbegraafplaats ligt naast de algeme-
ne begraafplaats in de Heufstraat in de buurt
van de kruising met de Merkelbeekerstraat.

Brunssum werd in september 1944 bevrijd door
Amerikaanse troepen (2nd AD Divisie); zij werden
kort daarna gevolgd door de Britse 43 (Wessex)
Divisie, die hun hoofdkwartier in de stad hadden
opgeslagen, en op hun beurt werden opgevolgd
door de 52 (Lowland) Divisie. 
Op het Brits ereveld in Brunssum liggen de graven
van gesneuvelde militairen van het gemene best.
Alle Britse kerkhoven in 140 landen over de gehele
wereld zijn identiek. Bij elk graf is een zerk van witte
natuursteen geplaatst. Op het ereveld staat een uit
Portland natuursteen vervaardigd 'Cross of Sacrifice'.
Op dit kruis is een bronzen zwaard bevestigd. Het
kruis is circa 4 meter hoog. De inrichting van Britse
erevelden is uniform in alle 140 landen, waar de

Shirley van Dishoeck-Sinfield

Graag stelt Stichting War Cemetery Brunssum 
zich aan u voor

Veldmaarschalk Bernard Law Montgomery 
(zwarte Baret-midden) op bezoek bij het Hoofdkwartier van
de 43e Wessex Divisie in Brunssum. Men had tijdelijk het
pand betrokken van de dames Chorus aan de
Kloosterstraat 1 in Brunssum (pand is in de vorige eeuw
gesloopt). 
Rechts naast Monty, staat Maj Gen Thomas, en geheel links
Pat Spencer Moore. (Bron: IWM Foto: M. Schobben)



Na de oorlog heeft de Brunssumse bevolking zich
spontaan over de graven ontfermd. Echter, in de
loop van de  jaren 50 van de vorige eeuw besloot
de Britse regering de adoptie van de graven stop
te zetten en zelf zorg te dragen voor het onder-
houd.  Alle Britse oorlogskerkhoven over de gehe-
le wereld zien daardoor identiek en verzorgd uit.
Desondanks bleven veel families hier toch voor
een graf zorgen. Deze zorg ging ook vaak over
van de ouders naar hun kinderen. Ruud Scholten,
Chrisje Baar en Anne-mie Koopmans kwamen
hierover toevallig met elkaar in gesprek. Anne-
mie Koopmans: “We dachten dat wij vast niet de
enigen zijn die het bijzonder vinden om voor zo’n
graf te zorgen. Ruud Scholten heeft vervolgens de
hulp van de gemeente Brunssum ingeroepen.
Samen hebben ze toestemming van de Britse
overheid gekregen dat wij als Stichting War
Cemetery Brunssum de adoptie van de Britse oor-
logsgraven in Brunssum weer op gang mogen
brengen.”

In 2011 werd onze Stichting War Cemetery
Brunssum opgericht. Tesamen met Jess, de doch-
ter van Chrisje Baar, vormen zij het bestuur van de
Stichting.  In no time waren alle 328 graven
geadopteerd. Zij/wij zijn bijzonder trots dat zij/wij
het voor elkaar gekregen hebben en het eerste
Britse Oorlogskerkhof zijn met grafadoptie. 

Bij de Nationale Dodenherdenking op 4 mei staat
ons kerkhof vol met scouts, veteranen, adoptan-
ten, hoogwaardigheidsbekleders van de NATO en
vele andere belangstellenden. 
Hetzelfde gebeurt op 11 november,
Remembrance Day. 

Als familieleden op bezoek komen, niet alleen uit
de United Kingdom maar ook uit Australië, Canada
en elders uit de wereld, ontvangen wij hen graag
met een kop koffie en Limburgse vlaai of een
lunch. Ook leggen we kransen/bloemstukken 

“Dit jaar word ik 80 jaar en als kind speelde ik altijd in
de Rozengaard waar ik ben geboren. Op een dag
speelde ik in de Rooie Zandweg, zo werd dat straatje
genoemd, toen een militaire vrachtwagen stopte. Er
werd naar ik aanneem een soldaat, waarvan de laar-
zen uitstaken en in een groende deken gepakt, naar
een graf gedragen. Wat me altijd is bijgebleven, is de
soldaat in kilt die voorop liep terwijl hij op een doedel-
zak speelde. Dit heeft erg veel invloed op mij gehad,
dat was het eerste slachtoffer. Misschien is dit niets,
maar ik dacht dat hij toch niet in stilte werd begraven
en toch met een beetje militaire eer. ‘t Is gek, maar
deze muziek vind ik prachtig, het doet wat met je.”

Aldus Roos Winckens”

Van Peter Hendriks krijgen we in februari 2011 het
volgende relaas van enkele begrafenissen op het
Engels Kerkhof in Brunssum zoals hij ze heeft
beleefd.
“Bij ons thuis op de Steenbergstraat 37 in Brunssum,
waren twee Engelse militairen ingekwartierd. Een
Dominee en zijn hulpje (Jozef). Zij waren in het bezit
van een kleine vrachtauto, waarmee zij vaak richting
Geilenkirchen in Duitsland reden. Wat zij daar deden
was in het begin onduidelijk. Later werd mij duidelijk
dat zij hiermee de lijken van het slagveld gingen
halen. Jozef bood mij een keer aan om mee te gaan,
wat ik dus heb gedaan. In Duitsland aangekomen
zag ik dat de Dominee de doden, welke in dichtgerit-
ste zakken waren gepakt nog de laatste sacramen-
ten gaf en het Heilig Oliesel toediende. Hierna wer-
den de lichamen op de vrachtauto geladen en rich-
ting de begraafplaats in Brunssum vervoerd. Hier
werden de id. plaatjes verwijderd en werden de licha-
men langzaam ter aarde gelaten. Hierna sprak de
Dominee nog enkele woorden en werd het lichaam
met aarde bedekt.

Aldus Peter Hendriks



door onze stichting aangeboden diner-buffet als
afsluiting van de dag. 

Ook presenteren wij ons sinds enkele jaren op
Bevrijdingsdag (toevallig dit jaar niet i.v.m. de
grote bevrijdingsfeesten in september) en de
Internationale Veteranen dag met een kraam. 
Daarvoor hebben we enige merchandise artikelen
ingekocht die we met een kleine winst verkopen.

Sinds kort zijn we ook de trotse wederverkopers
voor de firma Rembrella. 
Een familiebedrijf dat prachtige paraplu’s maakt
met poppy-design. 

Bijzonder worden de Bevrijdingsfeesten in
September a.s. als Brunssum viert dat men hier 75
geleden bevrijd is. Eind april is bekend gemaakt
dat alle 328 soldaten die bij ons begraven liggen,
ereburger van Brunssum worden. Een unieke
gebeurtenis, aangezien dit nog nooit postuum is
gedaan. Wij zijn dan ook zeer trots dat we dit heb-
ben kunnen bewerkstelligen!

Het hele weekend van donderdag 19 tot en met
zondag 22 september 2019 is een prachtig pro-
gramma door de Gemeente Brunssum uitgezet. 
Voor meer informatie: Zie de website
https://bevrijdingsfestivalbrunssum.nl

tijdens de ceremonies van 4 mei, de herdenking
dat een Lancaster in Brunssum neerstortte en
uiteraard op Remembrance Day 11 November. 

Toen ik, als dochter van een Britse veteraan, dan
ook in 2015 bij de bestuur kwam en voor de func-
tie van penningmeester gevraagd werd, zag ik al
snel  dat de bodem van de kas in zicht was.
Vanwege het feit dat de adoptie in eerste instantie
een eenmalige bijdrage van € 5,00 was, kwamen
de financiën als snel in de knel.

Daarop zijn de richtlijnen
aangepast om de nieuwe
adoptanten een bijdrage van
€ 5,00 per jaar te vragen. En
daarnaast hebben we
natuurlijk de “oude” adop-
tanten gestimuleerd hun bij-
drage óók jaarlijks te doen.
Verscheidene adoptanten
hebben zich dit harte geno-
men.

Bovendien werd in
2016  een “50 euro
friends” fonds
opgericht.
Daarmee hebben
we de lokale
ondernemers

gevraagd om een bijdrage van € 50,00 waarop
meteen 10 ondernemers bereid waren zich hierbij
aan te sluiten. Zij krijgen (indien ze dat wensen)
hun logo op onze website en op de nieuwsbrief.
Die bijdrage is niet jaarlijks (alhoewel een enkele
dat wel doet!) en pas in 2018 hebben we weer een
aanvraag gedaan, die door allen werd gehono-
reerd. Inmiddels hebben we een 25-tal benefac-
tors waaronder ook enkele particulieren en fami-
lieleden. Hierdoor kan de bijdrage van € 5,00 per
jaar in ieder geval vrijwillig blijven voor de adop-
tanten van het eerste uur.

In augustus 2018 ontvingen we een grote delega-
tie van dik 50 Royal Engineers. Op ons kerkhof lig-
gen 47 RE begraven. We zijn met een bus langs de
slagvelden net over de grens gereden en op het
AWACS terrein een monument geplaatst op de
plek waar 29 mannen in één klap hun leven verlo-
ren door een kettingreactie van ontplofte grana-
ten. Het was een geweldige dag met een lunch
die door de Gemeente Brunssum is aangeboden
en een Meet & Greet met adoptanten tijdens een

https://www.warcemetery.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:
HARTLEY, FRED

Rang:   Corporal
Militair Nr:    4617450
Sterfdatum: 19/09/1944
Leeftijd:    25
Regiment:      Royal Armoured Corps

15th/19th The King's Royal
Hussars 

Graf nummer:  I. D. 14.

Aanvullende informatie:
Zoon van Joseph Henry and Annie Hartley, uit
Bradford, Yorkshire; echtgenoot van Edna Hartley,
uit Bradford. 
Fred Hartley kreeg dringende orders om meteen
te stoppenmet de acties waarin hij verwikkeld
was, en zich onmiddelijk naar de brug in Son te
begeven. De Duitsers hadden een tegenaanval op
de brug ingezet. Tijdens deze aanval werd de tank
van Fred geraakt door een Panzerfaust. Fred
Hartley werd gedood samen met de gehele
bemanning, Davis, Richards en Sutherland. De
bemanning werd begraven in Best. Fred is de
enigste van de bemanning die naar Valkenswaard
is overgebracht.

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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