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   Jim wordt geboren in Medicine Hat, Alberta op 5 december 1924. Zijn 

ouders zijn George en Blanche (de jongens noemen haar Marnie, omdat 

ze ‘mama’ niet kunnen uitspreken!). Zijn vader George vocht met de 

Princess Patricia’s Canadian Light Infantry (PPCLI) op Vimy Ridge en werd 

gewond bij Paschendaele in WWI. Blanche kwam uit een gezin met een 

verre verwant die vocht met de Britten op de vlakten van Abraham in 

1759. Jim's jongere broer is Geordie (onze vader). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jim met zijn vader en moeder 

 

   Het gezin verhuist naar Nelson, B.C. in 1938. Jim studeert in juni 1943 

af aan de middelbare school. Jim behoort in 1942 tot de Rocky Mountain 

Rangers, de Nelson Reserve Home Guard. Jim is ook de Lt. Colonel 

(commandant) van de Cadetten van het lokale leger en een ‘King Scout. 



   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zijn afstuderen wínt Jim een studiebeurs bij UBC, maar als hij wordt 

toegelaten tot een militaire opleiding aan Queen's University, kiest hij 

ervoor om daarheen te gaan. 

    

 

 

 

Jim houdt van het buitenleven en brengt veel 

van zijn vrije tijd door met vissen, jagen en 

wandelen.  

 

 

 

 

                                          Jim na de fazantenjacht. 

 



 

Jim met zijn moeder en broer Geordie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notitie: Bij de voorbereiding van deze 

biografie ontdekten we bijna 100 brieven 

die Jim naar huis stuurde toen hij weg 

was. Hier zijn enkele fragmenten: 

Op een na laatste brief verzonden op 25 

februari 1945 aan zijn broer (onze vader): 

'Wat er ook gebeurt, laat Marnie of papa 

zich niet ongerust maken. Dat doet 

niemand goed en zal gewoon moeilijk voor 

ze zijn. Vergeet niet dat het werk moet 

worden gedaan en hoe eerder het wordt 

gedaan, hoe beter. " 

 

Laatste brief verzonden op 28 februari 

1945 aan zijn ouders: 

'Ik zal binnenkort naar het regiment gaan, 

dus ik dacht dat ik je een paar dingen 

beter kon vertellen. Zoals je weet, ben ik 

hier omdat ik vond dat ik dat zou moeten 

doen. Ik zou het niet eerlijk hebben 

gevonden als ik was gebleven om naar de 

universiteit te gaan als een "essentiële 

bezigheid". Ik had naar Brockville (in de 

buurt van Kingston) kunnen gaan voor de 



opleiding voor officier, maar ik vond niet dat een man een opdracht moest 

nemen en in actie moest komen zonder eerst enige ervaring in de strijd 

om een peloton veteranen te leiden. In plaats daarvan heb ik een 

ontheffing getekend om overzee te gaan. ' 

 

  

 

 

Jim is een christen en actief met zijn 

jeugdgroep van de kerk. Kort voordat 

hij naar het oosten gaat om te trainen 

bij Queen's, geeft hij op zondag een 

boodschap aan de kerk. Het bericht 

heeft de titel 'Cross of Swastika? (Kruis 

of hakenkruis) Welke?". Je kunt 

uittreksels uit het bericht in het 

bijgevoegde artikel lezen, maar de 

woorden die het meest voor ons 

betekenen zijn: "We moeten Christus in 

ons hart dragen om ons vrede te 

brengen." 

 

 

 

 

We konden ook een beter beeld krijgen van het soort persoon dat Jim was 

na een paar condoleance brieven die na zijn overlijden aan zijn ouders 

waren gestuurd. Hier zijn een paar van hen: 

Van Jim's High Schooldirecteur: 

"Na de gevoelloosheid van de eerste schok, zullen wij allen - en u in het 

bijzonder - de innig gekoesterde herinnering koesteren aan een leven dat, 

hoewel kort, vol met prestaties was, vol vriendelijkheid en service, en 

bovenal onaangetast en volkomen gezond was .” 

Van Jim's HS English Teacher: 

"Als er ooit een fijne jonge Canadese was met elke kwaliteit die we 

bewonderen en wensen bij onze leiders - die jongen was Jim - perfecte 

gezondheid, hoge intelligentie en integriteit, zo'n scherp verstand dat snel 



door een probleem kon denken, het tot zijn elementen kon reduceren en 

geef ze bondig en krachtig weer. " 

 

Jim wordt gedood in het Hochwald, in de buurt van Kleve, vechtend met 

de Calgary Highlanders. Hij wordt gedood door een mortierbom tijdens 

zeer hevige gevechten in het Hochwald in Duitsland.  

Hij wordt begraven in Bedburg, Duitsland en later herbegraven op de 

Canadese oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, graf VII. E. 6. 

 

Na de oorlog worden 18 bergen in de West Kootenays vernoemd naar de 

gesneuvelde jongemannen uit Nelson. In de herfst van 2016 hebben we 

het geluk gehad om de Mount Hoover te beklimmen en een 

herinneringspaneel neer te zetten. 

 

BEDANKT, JIM, EN AL DIEGENEN DIE VOOR ONZE VRIJHEID HEBBEN 

GEVOCHTEN. WE ZIJN JULLIE VEEL VERSCHULDIGD. 

 

 



 

Biografie samengesteld door de neven Jim (naamgenoot), Craig en 

Graham Hoover en hun vader Geordie Hoover (Jim's broer). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal beschikbaar gesteld aan Faces To Graves, met dank aan 

Jim Hoover. 

 

 


