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Nieuwsbrief 

 

No 4 – najaar 2017 

 
 

 Van de voorzitter Alice van Bekkum 
 
 

 

 De vorige nieuwsbrief eindigde met het bezoek aan Bergen-op-Zoom, waar 

de leden van het bestuur van de stichtingen voor Groesbeek en Holten elkaar 

ontmoetten. Vandaag heb ik het voorrecht u te vertellen dat we enorme 

vooruitgang hebben geboekt in het overkoepelend platform voor de drie Canadese 

oorlogsbegraafplaatsen. Binnenkort zal dit platform overgaan in een landelijke 

stichting genaamd CanadianWarGraves.NL en het bestuur zal worden gevormd 

door twee vertegenwoordigers van elk bestuur, waar ik er één van ben. Ik kan u 

vertellen dat het virtuele monument dat door professionals wordt ontwikkeld alle 

Canadese oorlogsgraven in Nederland omvat, de fondsenwerving hiervoor zal 

binnenkort van start gaan. Dit zinvolle project krijgt toegevoegde waarde doordat 

verschillende andere bronnen van historische informatie beschikbaar komen. U 

begrijpt dat vergt een gedegen voorbereiding en een weloverwogen uitvoering. 

Meer dan ik me ooit had kunnen voorstellen toen ik sprak over mijn droom om elk 

graf een 'gezicht' te geven in Groesbeek! 

 

 Ik wil mijn dank betuigen aan alle Canadezen die ons al informatie en foto's 

van hun familieleden hebben verstrekt! We zullen hier zorgvuldig mee omgaan bij 

het samenstellen van de levensverhalen. Door hun verhalen te vertellen, houden we 

de herinnering aan deze soldaten levend. Maar ik wil ook vertellen over de mensen 

achter dit project die allemaal geïnspireerd zijn en vrijwillig hun tijd en kennis 

beschikbaar stellen om dit mogelijk te maken. 

 

 

 Nadat ik eerst ben begonnen met het laatste nieuws, is het nu tijd om u in 

vogelvlucht een blik op de hoogtepunten van de afgelopen periode te gunnen. 

  

 In april gaf de conservator van het Bevrijdingsmuseum ons toestemming om 

de archieven van 'Het Nederlandsche Oorlogsgravencomité' te fotograferen. Fred 

Hulsman, vrijwilliger in het Research Team en ik hebben veel tijd besteed aan het 

maken van foto's van de kleine kaarten voor de geadopteerde graven. Omdat Fred 

uit deze omgeving komt, herkende hij namen van families die een graf hadden 

geadopteerd en soms vond hij dan familieleden. Twee leden van het 

onderzoeksteam werken nu aan een bestand waarop alle informatie over de 

geadopteerde graven en de adoptanten komt te staan. We hebben toestemming 

om de namen en adressen op de kaarten te benaderen, niet om deze te 

publiceren. Als het document klaar is, gaan we daarmee aan de slag. Helaas stopte 
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het adoptieprogramma toen deze organisatie niet langer actief was. Vaak vragen 

mensen ons naar de adoptie van een graf, maar dat is geen onderdeel van ons 

project. We hebben nu teveel andere verantwoordelijkheden. 

 

 

 

Dodenherdenking 

         
 Op 4 mei bezocht Carolyn Russell samen met haar kinderen het graf van haar 

vader om hen te laten zien waar hun opa ligt 

begraven. Rifleman Ossie Cameron van het Regina 

Rifle Regiment verbleef maanden voordat hij 

omkwam in het huis van de familie Hendriks in 

Nijmegen. Carolyn kreeg nu de kans om zoon Jan 

van deze familie te ontmoeten. Hij herinnert zich 

nog altijd dat Ossie zeven dagen voor hij 

sneuvelde, terugkeerde naar de familie om hen te 

vertellen dat hij moest vertrekken om in de frontlinie 

te vechten. Ze hebben hem nooit meer gezien… 
            Carolyn ontmoet Jan Hendriks 

  

 

Na deze speciale ontmoeting vond de nationale 

Dodenherdenking plaats op de Canadese 

begraafplaats. Voorafgegaan door de 

traditionele stille tocht vanaf het gemeentehuis 

in Groesbeek. 

  
Adriaan van der Pol, penningmeester en Alice leggen de 

krans van Faces To Graves 

 

  

 Op de Canadese oorlogsbegraafplaats in Groesbeek vond een speciale 

herdenking plaats. De nakomelingen van James Strang herdachten de dag dat hij 

omkwam: 2 juni 1942. 

Sergeant James Strang, van de Royal Air Force Volunteer Reserve, werd samen met 

twee andere bemanningsleden, sergeant J.E.R. Lyons Wireless Operator Air Gunner 

Royal Air Force en Sergeant Royal Reserve Royal Air Force Volunteer Reserve, in de 

buurt van Kranenburg, Duitsland 

gedood toen hun vliegtuig 

onderweg naar Essen een voltreffer 

kreeg en explodeerde. James Strang 

liet een weduwe achter met een 

zoontje dat net vijf dagen voor hij 

omkwam 5 jaar werd.  

 

Strang's kleindochter Michelle 

Howden, die in Goch, Duitsland 

woont, organiseerde de bijeenkomst 

in Groesbeek ter gelegenheid van 

de 75e sterfdag. Zoon Malcolm die
                    Achterkleinzoon, kleinzoon, kleindochter en zoon van James 
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zijn 80e verjaardag vierde, heeft de traditie in ere houden door werkzaam te zijn bij 

de RAF net als de huidige generatie van de familie dat nog steeds doet.  

 

 De korte maar indrukwekkende viering op de Canadese begraafplaats werd 

geleid door RAF Padre Ashley Mitchell. 

 

 

 In juni ontvingen we een brief van Jennifer Squires, dochter van Vivian 

Hamilton Graham die luitenant was van het Canadian Scottish Regiment. Hij 

trouwde in 1939 met Violet Morris. Jennifer schrijft: "Mijn zus 

heeft onze vader nooit ontmoet en ik herinner me een 

ontmoeting met hem toen ik ongeveer 4½ jaar oud was. 

Hij had een groot gevoel voor humor en vond het heerlijk 

om plezier te maken. Hij was heel goed in wiskunde en 

sport, werd ons verteld. 

Bij het schrijven hiervan en het samenstellen van de foto's 

realiseer ik me dat de herinnering aan hem nooit 

verdwenen is en het verlies nog steeds heel sterk wordt 

gevoeld door mijn zus en mij.  Wij willen jullie bedanken 

voor het verzamelen van deze warme herinneringen aan 

de soldaten op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in 

Groesbeek.  

 
Vivian & Violet bij de doop van Jennifer in  juni 1941 

 
 

 

Nijmeegse Vierdaagse 2017    

  

 Op de derde dag is het traditie dat de route 

over de Zevenheuvelenweg loopt, waarlangs ook 

de begraafplaats ligt. Ongeveer 250 Canadese 

soldaten namen deel aan dit enorme internationale 

evenement en ze verzamelden zich op de 

begraafplaats voor een herdenking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We waren daar met andere leden van de 

Royal Canadian Legion-Branch 005, die 

zorgden voor de zogenaamde ‘colour 

party’ met de vaandels.  
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Elk jaar houden diverse regimenten uit 

verschillende landen een korte herdenking als 

eerbetoon voor de gesneuvelden. 

 

  
           Zwitsers Regiment 
 

 
                   Foto: Anne van Benthum 

 

De dag voor de mars ontmoette ik op de begraafplaats Corporal Aaron Lauritsen 

van de Calgary Highlanders. Omdat ik wist dat een soldaat van dit regiment zich bij 

de groep zou zijn, bracht ik een lijst mee met de namen alle tweeënzeventig Calgary 

Highlanders die hier begraven zijn en de drie namen van vermiste soldaten op het 

Memorial. 

 

Aaron schrijft: "Ik vind het prachtige werk dat jullie doen en ik heb deze lijst 

doorgegeven aan mijn Commandant." Aaron gaf het ook door aan Lindsay Moir 

van de Glenbow Museum Library en zij stuurde foto's en informatie van drie Calgary 

Highlanders. Waarvoor heel veel dank! 

 

Adj. Francis Sévigny, CD van het 5de Service Battalion was er 

ook bij. Hij schrijft: "Wat jullie doen is zinvol en belangrijk. Jullie 

vatten ‘We will remember them’ letterlijk op en gaan ermee 

aan de slag. Ik zal mijn best doen u met zoveel mogelijk mensen 

in contact te brengen. Ik heb vanmorgen al iemand ontmoet 

van wie enkele familieleden op de begraafplaats liggen. Faces 

To Graves is een uitstekend idee en iedereen zou zoveel 

mogelijk moeite moeten doen om dit te laten slagen, één graf, 

één soldaat per keer. Ik wil mijn respect en dankbaarheid 

uitspreken voor wat jullie doen." Francis, bedankt voor je hulp en 

ondersteunende woorden die ons inspireren en helpen dit werk 

voort te zetten! 
     Francis Sévigny 

 

 

Research Team bijeenkomsten 

  

 Namens het bestuur van Faces To Graves wil ik Richard Meeussen, eigenaar 

van hotel restaurant 't Zwaantje in Mook hartelijk danken voor zijn aanbod om gratis 

onderdak te verlenen voor de maandelijkse bijeemkomsten van het Research Team. 

In de tussentijd voelen we ons echt thuis op deze gastvrije plek. 

 

 

Wish of a Lifetime 

 

 Vrijdag 15 september was een speciale dag voor Harriet Jeneraux, ze bezocht 

voor het eerst in haar leven het graf van haar vader! "Wish of a Lifetime" zorgde 

ervoor dat haar droomwens uitkwam.  
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Zelf begeleidde ik Harriet naar het graf van 

haar vader Sergeant Edison Alexander 

Smith van de North Nova Scotia 

Highlanders en kon haar vertellen over 

veteraan majoor David Dickson die in 2014 

overleed. Majoor Dickson heeft ons altijd 

verteld dat zijn sergeant zijn leven heeft 

gered toen hij ernstig gewond raakte in 

Bienen, Duitsland. Elke pelgrimstocht 

herdacht hij Edison en stond stil bij zijn graf, 

daarna vertelde hij wat er was gebeurd. 

De strijd om Bienen was een zwaar gevecht, David Dickson raakte zwaar gewond en 

lag bovenop een dijk in het volle zicht van de vijand. Edison die al andere 

slachtoffers in veiligheid had gebracht, ging nu naar zijn majoor. Maar deze keer 

werd hij zelf geraakt en viel bovenop Dickson waardoor de majoor niet opnieuw 

werd getroffen en gedood. Edison stierf als een held, maar dat heeft de pijn voor 

Harriet niet verlicht. Ze fluisterde: "Als hij niet zo'n held zou zijn geweest, zou ik mijn 

vader mijn hele leven hebben gekend ..." 

 

Dankzij de inzet van een paar betrokken leden van Branch 005 konden we Harriet 

verrassen met een herdenking voor haar vader. 

 
                                     Echtgenoot Keith ging voor bij de herdenking 

  

 

 

 

        

 

 

 

 

    

    

 

 
 

 

Harriet bij het graf van haar 

vader 

 

 

 
                Een minuut stilte 
 

 

 

 

 

Voor de lunch nam ik iedereen mee naar restaurant 't Zwaantje en Richard 

Meeussen liet Harriet een regimentsfoto van de North Nova Scotia Highlanders zien, 
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die in 1941 in Londen werd gemaakt. Na 

de oorlog  zijn verschillende generaties 

van de familie Meeussen betrokken 

geweest bij de veteranen van WO II . 

Richards vader ontving deze foto in 1986 

nadat hij NNSH-veteranen gratis 

onderdak had verleend. 

 

 
Harriet herkende haar vader meteen! Is dat niet 

geweldig?  

 

 

 

 

Majoor Dickson nam in 2007 mij en mijn man Leen eens mee naar Bienen en liet ons 

zien waar het gebeurde. De Duitse historicus Josef Becker had Dickson eerder 

ontmoet en samen namen zij het initiatief om een 

paneel op de muur dichtbij de kerk te realiseren 

om de gevallenen te herdenken.  Het North Nova 

Scotia Highlanders Regiment verloor, naast 

Harriet’s vader  nog 38 mannen op die dag. In de 

kerk ligt een herdenkingsboek waarin al hun 

namen zijn vermeld.  

 

Nu konden wij Harriet naar Bienen brengen, waar 

Josef Becker haar de plaats aanwees waar haar 

vader is gesneuveld.                                                                                              

         Paneel bij de kerk in Bienen 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 

             Josef Becker en Harriet 

 

 

Bedankt Joyce Power voor je 

ondersteuning en Steven Glaser, 

Program Manager voor Wish of a 

Lifetime voor de prachtige 

videobeelden die u heeft gestuurd! 

 

 

U vindt de video van deze organisatie over Harriet’s bezoek hier: 

https://www.youtube.com/watch?v=BgXkld9BUIA 

Een artikel in de Canadese krant en ook Nederlandse kranten deden verslag van 

haar bezoek. Alle krantenartikelen vindt u op onze website onder 'Media'. 

https://www.youtube.com/watch?v=BgXkld9BUIA
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North Bay 
                     

In oktober ontmoette ik 

Annemarie en Richard 

Rhindress, zij is een nicht van 

Saskia Peters, lid van het 

Research Team. Annemarie 

woont in de buurt van North 

Bay en heeft ons in contact 

gebracht met Teri-Lynn 

Janveau van de North Bay 

Public Library. Teri-Lynn vroeg 

om foto’s van de grafstenen 

van de zeven soldaten 

afkomstig uit North Bay. 

Daarmee heeft zij een kleine 

tentoonstelling ingericht, waarbij ze een oproep heeft geplaatst aan familieleden 

van deze soldaten, met het verzoek om contact met Faces To Graves op te nemen. 

Wat een mooie actie, daardoor worden deze jonge mannen ook herdacht in de 

plaats die zij nooit meer terugzagen! 

 

 

Henk Vincent van de stichting ICB Holten bracht begin 

november op de bijeenkomst van het 

CanadianWarGraves.NL platform een dvd voor ons mee. 

Daarop staan foto's van elke grafsteen en informatie over 

de soldaten in Groesbeek die ze in de loop der jaren 

hadden verzameld. Heel erg bedankt voor deze bijdrage 

aan onze archieven waar we hard aan werken om ons 

voor te bereiden op het digitale eerbetoon aan de 

gesneuvelde militairen. 
 

Henk en Alice 

  

Research Team 
 

Op 8 november kwam een nieuw bestuurslid, Wim Poppenk helpen bij het 

organiseren van de vergaderingen van de vrijwilligers van het Research Team. Hij zal 

structuur brengen in het papierwerk, zoals de vrijwilligersovereenkomst, handleiding 

voor de onderzoekers enz. We besloten in plaats van elke vier weken nu, voortaan 

elke zes weken bijeen te komen. Om en om op een vrijdagmiddag en een 

zaterdagochtend om 

werkende vrijwilligers de 

kans te geven om te 

komen. Op de 

eerstvolgende vergadering 

in december zullen we twee 

nieuwe vrijwilligers 

verwelkomen, die contact 

met ons hebben 

opgenomen na een oproep 

in de locale krant.                    Leden van het Research Team  
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Remembrance Day 11 november 
 

De herdenking op de begraafplaats in 

Groesbeek werd georganiseerd door de 

Canadese militairen die in Duitsland zijn 

gelegerd.  

 

 

 

 

 
Adriaan en Alice leggen de krans van Faces To 

Graves 
 

 

 

 

 

 

 

Na afloop van de herdenking kreeg ik de 

kans om enkele leden van ons 

onderzoeksteam voor te stellen aan de 

Canadese ambassadeur in Nederland, 

mevrouw Sabine Nölke.                     

 

  

 

 

 

 

Apeldoorn 

 

 

De volgende dag namen we 

deel aan de herdenking bij het 

Nationaal Canada Monument in 

Apeldoorn. Studenten van de 

Koninklijke Scholengemeenschap 

Apeldoorn hebben bijgedragen 

aan de ceremonie.  
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Jelle Reitsma, adviseur van Faces To 

Graves, vertelde drie levensverhalen van 

jonge soldaten die omkwamen in de strijd 

om de vrijheid. Een van hen, Private 

William James Mennie van het Carleton & 

York Regiment ligt begraven in 

Groesbeek. 

 

 

 Vlak voor Remembrance Day verscheen een artikel in de Ottawa Citizen. 

Bruce Deachman nam contact met ons op via onze Canadese contactpersoon 

(vriend) in Ottawa: Lorne Richardson. Dit artikel staat op onze website onder 

‘Media’. 

 

 De eerste die daarop reageerde was Vanessa Kirtz, zij is leraar op de All Saints 

High School in Kanata en was in 2015 betrokken bij de reis naar Nederland voor de 

70ste herdenking van de bevrijding. Als onderdeel van de reis hebben de studenten 

elk een soldaat onderzocht die begraven ligt in Groesbeek. Er staan 38 namen op 

de lijst, Vanessa zal contact opnemen met de studenten en hun informatie 

opvragen. 

 

 Tot slot willen we graag bedanken voor de donaties die we hebben 

ontvangen, ze zullen goed worden besteed om dit project te realiseren! 

             
           Foto Michelle Howden 

 

U vindt ons op Facebook:  https://www.facebook.com/FacesToGraves 

https://www.facebook.com/FacesToGraves

