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Nieuwsbrief 
 

No 7 – voorjaar 2019 

 
 

 Van de voorzitter Alice van Bekkum 
 

 
   Nadat de vorige nieuwsbrief eindigde met de mooie blijk van erkenning die mij 

voor ons project werd toegekend door de Militaire Attaché Col. Timothy Young, is 

er nog meer goed nieuws. (Voorgaande nieuwsbrieven vindt u op onze website onder 

‘Media’). 

   Wij werden verblijd met € 500,- uit de opbrengst van het Red Maple Charity 

Dinner; bovendien kregen we ook nog eens € 500,- van de ambassadeur mevr. 

Sabine Nölke en haar man, persoonlijk. Hartelijk dank voor dit prachtige gebaar! 

Een klein deel van dit bedrag willen wij reserveren om onze vrijwilligers van het 

Research Team een dagje mee uit nemen, daarover later meer. 

   Op deze avond ontmoette ik ook Richard Russell, hij bood aan te helpen met 

ons project. Ik nodigde hem uit voor de bijeenkomst van het Research Team.  

   In november kregen we bericht van Anne Gafiuk, zij schrijft: “Ik hoorde over 

jullie aankomende website via Typhoon piloot, Harry Hardy, DFC, nu 96 jaar oud, 

hij woont in Burnaby, British Columbia. Hij stelt voor dat ik jullie help. Ik werk 

aan www.thetyphoonproject.org en er staan verhalen van drie militairen die in 

Groesbeek liggen op mijn website, die mogen jullie gebruiken.” Harry en Anne 

hartelijk bedankt!                                                                                                                 

  Vlak voor kerst stuurde Ron Labrie ons een mooie biografie met foto’s van 

Private Ernest Floyd Myer, die net als Ron uit Ponoka, Alberta kwam. Ernest 

kwam om op de allereerste dag van Operation Veritable, niet ver van Wyler, net 

over de Duitse grens.  

 

Nog een kerstcadeautje kregen we van Kurt Johnson; 

hij vertelde dat hij werkt aan de levensverhalenverhalen 

van zeven soldaten die uit plaatsen in Ottawa Valley 

kwamen. Kurt woont zelf in die omgeving, en hij 

stuurde al foto’s op van vier daarvan. Kurt, dankjewel 

dat je ze aan ons beschikbaar stelt! En nadat we begin 

februari een oproep plaatsten op Facebook kon Kurt ons 

ook in contact brengen met de Chappell familie, die we 

zochten. Geweldig! 

http://www.thetyphoonproject.org/
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   Kerstavond was weer een indrukwekkende gebeurtenis. 

   Enkele leden van ons Research Team zijn ook vrijwilliger voor de organisatie 

‘Lichtjesavond’. Zij plaatsten die dag, op eigen initiatief, foto’s bij de graven van 

soldaten waar ze onderzoek naar hebben gedaan. Eén daarvan zorgde voor een 

speciale ontmoeting.  

   Bij de aanvang van het plaatsen van de kaarsen zag ik een aantal mensen bij 

een graf staan en ik vroeg of ze misschien iets konden vertellen over de soldaat 

in dat graf. Waarop één van hen, Elsbeth Hoyer vertelde dat ze eindelijk een foto 

zag van de soldaat naar wie ze al 30 jaar hebben gezocht! Deze Donald 

MacKeracher was ingekwartierd bij de grootouders van Elsbeth in Kaatsheuvel.  

 

Elsbeth’s moeder Riet Laurijssen was toen 20 jaar 

en zij werd verliefd op Donald en hij op haar. Maar 

helaas keerde hij niet meer terug; hij kwam om in 

de hevige strijd bij het Kapelsche Veer. En Riet 

heeft haar soldaat nooit vergeten. Ze trouwde pas 

jaren later met de vader van Elsbeth, maar sprak 

vaak over Donald. Elsbeth en haar man hebben 

hun uiterste best gedaan om iets over Donald te 

vinden, informatie of een foto, maar omdat haar 

moeder dacht dat hij een Schot was zochten ze 

niet bij Canadese Regimenten. En dan staat daar 

nu opeens die foto… 

Helaas te laat voor haar moeder; maar wij hebben 

Elsbeth wel in contact kunnen brengen met de 

familie in Canada die blij verrast was met dit 

verhaal. 

 Elsbeth Hoyer 
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   Verslag Adriaan van der Pol: “Op zaterdag 2 februari werd de jaarlijkse 

herdenking van de strijd bij het Kapelsche Veer door de Stichting Pheasant uit 

Waalwijk georganiseerd. De herdenking werd geleid door dhr. Ton Guezen, 

voorzitter van de stichting Pheasant. Zoals gebruikelijk was het winters: koud en 

regenachtig , maar nog mild vergeleken met de weersomstandigheden 

waaronder destijds de strijd bij het Kapelsche Veer werd gestreden: bitterkoud.   

Diverse kransen werden gelegd, de stichting Pheasant, RCL 005, door de Poolse 

veteranen organisatie en door Mevr. Elsbeth Hoyer ter herdenking aan de soldaat 

Donald MacKeracher van de Argyll and Sutherland Highlanders of Canada die in 

die tijd ingekwartierd was bij de familie van haar moeder en voor altijd diep in 

het hart van haar moeder stond gegroefd. Hij sneuvelde 30 jan 1945, 22 jaar 

oud. Ze is hem nooit vergeten.  

Bij de koffie na de herdenking ontmoette ik de zoon van de Poolse soldaat 

Michael Salewicz, een van de Poolse soldaten die na de afloop van de oorlog 

terugkwam naar Breda en trouwde met een Breda’s meisje en een gezin stichtte 

met 5 kinderen, zie https://youtu.be/hIcK0uliYSI  Pas jaren na de oorlog kon hij 

terug naar Polen, zijn ouders waren toen al overleden, hij heeft ze nooit meer 

teruggezien.” 

 

   Begin dit jaar namen we afscheid van Christa en Peer Oppers, zij deden 

redactioneel werk voor ons, maar de vele andere bezigheden die ze hebben 

zorgen ervoor dat er te weinig tijd overblijft voor onze levensverhalen. Jammer, 

maar begrijpelijk. Dank voor jullie inzet! 

 

   Jim Hoover, die eerder een biografie schreef voor zijn oom James Earl Hoover, 

ook Jim genoemd, bood aan om ons te helpen. Hij benaderde de hoofdkwartieren 

van RCL (Royal Canadian Legion) in alle staten van Canada om hen om hulp te 

vragen. Hij schreef namens Faces To Graves “Voor de realisatie van het Digitale 

Monument zijn we afhankelijk van vrijwilligers en familieleden in Canada die ons 

informatie en foto's kunnen verstrekken. We zouden uw hulp zeer op prijs stellen 

en we hebben het nodig om ons doel te bereiken."    We willen graag Jim 

bedanken voor zijn werk, evenals de organisatie van de verschillende RCL 

hoofdkwartieren die de oproep hebben verspreid. En natuurlijk voor elke reactie 

die we daarop hebben gekregen! 

 

   Verslag Hennie Koster: “Vrijdag 8 februari 2019 werd door de Stichting 

Groesbeek Airborne Vrienden, de start van operatie ‘Veritable‘ herdacht. Dit was 

een van de heftigste veldslagen van de Tweede Wereldoorlog. Deze operatie was 

de start van het Rijnland offensief en had als doel de Rijn over te steken en de 

Duitsers te verslaan.  

Net als 75 jaar geleden was het een koude en winderige dag. Desondanks waren 

er bij de herdenking veel gasten aanwezig, waaronder ook burgemeester Steins 

van de gemeente Kranenburg, Duitsland.  

https://youtu.be/hIcK0uliYSI
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(Foto’s Henk Baron) 

 

De herdenking vond plaats ter hoogte van het graf van Flight Officer Robert Cecil 

Smalley, waar werd verteld over de activiteiten van de Canadian Air Force tijdens 

operatie ‘Veritable’. 

Bert Eikelenboom vertelde het verhaal van Flight Lieutenant Robert Cecil Smalley 

die samen met de hele 

bemanning van Lancaster 

MD961 omkwam op 8 

februari 1945, toen die bij 

Best neerstortte.  

Ook vanuit de Stichting 

Faces To Graves was een 

afvaardiging aanwezig, 

bestaande uit: Saskia 

Peters, Franca Nielen, 

Fred Hulsman en Hennie 

Koster. 

Door diverse aanwezigen werden kransen gelegd bij een aantal graven rond het 

graf van Flight Lieutenant Smalley. Fred (links op de foto) en Hennie (midden) 

hebben namens de Stichting Faces To Graves een krans gelegd. Daarna werd de 

Last Post gespeeld, gevolgd door een minuut stilte en een lezing door Kapelaan 

Rudo Franken. 

 

De plechtigheid werd 

beëindigd met het spelen 

van de verschillende 

volksliederen, waarna 

iedereen door de Groesbeek 

Airborne Vrienden werd 

uitgenodigd voor een kopje 

koffie en/of thee in café De 

Oude Molen in Groesbeek.”       
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   Intussen heeft Richard Russell op onze Research Team bijeenkomsten 

voorgesteld een masterdatabase op te zetten en ook om het via Dropbox 

mogelijk te maken gezamenlijk te werken. De taak van het archiveren van alle 

informatie, verhalen en foto’s en het coördineren van het onderzoek heeft al die 

jaren uitsluitend op mijn schouders gerust. Mede veroorzaakt doordat onze 

bestuursleden over het hele land verspreid wonen. Die last begon steeds 

zwaarder te wegen en Richard legde meteen de vinger op de zere plek. Zijn 

voorstel om samen met Hennie Koster het data-management op zich te nemen 

kwam als geroepen. Ook al gaat niets ‘vanzelf’, want het kost dagelijks inzet om 

het te actualiseren. Maar nu kunnen we eindelijk selecteren, bijv. hoeveel foto’s 

hebben we al, hoeveel levensverhalen zijn er, zijn die al redactioneel nagekeken, 

hoeveel moeten er nog vertaald worden, enz. Het is helaas wel zo dat aan 

Dropbox, nu alle data daarin zijn opgenomen en de mogelijkheid gezamenlijk te 

werken, een prijskaartje hangt, waar onze stichting best moeite mee heeft. Wij 

zijn volledig afhankelijk van donaties en onze uitgaven zoals kransen, folders, 

website hosting enz. zorgen voor een aanslag op ons budget. 

   Voor dit eerste jaar dat we met Dropbox werken kwam er een fantastische 

donatie binnen van € 750,- van Concordia de Keizer BV te Rotterdam. Hierdoor 

kunnen we weer even opgelucht adem halen, heel hartelijk dank!! 

    

   We kregen een vraag voor 

deelname aan een interview over 

het Canadese Ereveld op radio 

Berg en Dal in het programma 

‘Toen en Now’. Fred Hulsman, 

Michel Janssen en ik werden een 

uur lang geïnterviewd door Leo 

Zilessen, een ervaren vrijwilliger 

bij deze organisatie.  

                                        Fred                 Alice                 Michel 

    Vlak voor de opnamen maakten we kennis en Marijke, de 

vrouw van Leo. Zij vertelde dat haar ouders het graf hadden 

geadopteerd van Robert Nolet, ze beloofde zijn foto te sturen en 

dat is weer een gezicht bij een graf! De opname werd op 24 

maart uitgezonden en is te beluisteren via onze website onder 

‘Media’. De uitzending wordt ook in Canada beluisterd door oud-

inwoners van Groesbeek. 

 

   In een artikel in De Brug van september 2018 deden we ook een beroep op 

scholen om mee te doen met ons scholenproject. Dat leverde een enthousiaste 

reactie op van onderwijzeres Anita Aengevaeren van het Canisius College in 

Nijmegen. Wat resulteerde in deelname van twee klassen waarin leerlingen het 

levensverhaal schrijven van een van de soldaten die in Groesbeek zijn begraven. 

Dick Akerboom houdt het overzicht en Sigrid Norde begeleidt dit project actief, 
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zij is al een aantal keren een middag in de klas geweest om te helpen. Van het 

eindresultaat kunnen we pas in de volgende nieuwsbrief verslag doen. 

   En het kreeg zelfs een onverwacht extra tintje toen wij bericht kregen van 

leraar Jim Osler van het Springfield Collegiate Institute uit Oakbank, Manitoba: 

zij komen met 30 leerlingen op 29 maart naar 

Groesbeek. We brachten Jim Osler in contact met Anita, 

en er ging al snel een spontane uitnodiging van het 

Canisius naar de Canadese school om de 29e de lunch 

in het Canisius te gebruiken. 

   Heel mooi om te zien dat er aarzelend contact op 

gang kwam tussen de leerlingen van beide scholen en 

al snel kwam de vraag of ze ook de school wilden zien, 

waarop een rondleiding door de leerlingen volgde. Maar 

ook de leraren fluisterden al iets over uitwisseling 

tussen beide scholen… 

 

v.l.n.r. Rector Canisius College Joan Roelof Janssens, Jim 

Osler Springfield Collegiate en zijn leerlingen. 

 

 

De Canadese leerlingen hadden onderzoek gedaan naar 17 soldaten van de Royal 

Winnipeg Rifles, ze lazen op de begraafplaats het verhaal voor bij hun graf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een leerling werd het emotioneel, zij 

kon wel wat ondersteuning gebruiken. 
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In maart kregen we per post drie 

biografieën en foto’s van Vaughn 

Ashburne van het Alfred Ashburne 

Memorial van  RCL Branch 71, in 

Gagetown, NB. Een voor Bergen-op-

Zoom en twee voor Groesbeek. 

Waarvoor dank! 

  

   

   Toen Sigrid Norde van het Research Team begon aan het onderzoek naar een 

soldaat van de Calgary 

Highlanders, bleek dat hij 

gesneuveld was tijdens de 

bevrijding van Doetichem. Zijn 

naam staat daar op een 

monument en ze wilde er meer 

over weten en daarom nam ze 

contact op met Karel Berkhuysen 

van de stichting ‘Doetichem 

Herdenkt’.  
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   Dat heeft een sneeuwbaleffect opgeleverd: Sigrid schreef voor alle negen 

soldaten die op het monument staan een levensverhaal! Ze kwamen om tijdens 

de bevrijding van Doetichem, werden daar eerst begraven en later herbegraven 

op de Canadese Militaire Begraafplaats in Groesbeek. U vindt Alex Elchuk’s 

verhaal op onze website. 

   Ook in Doetichem zette dit e.e.a. in werking met als prachtig resultaat een 

Informatiecentrum, dat op 19 maart officieel geopend werd met Sigrid als 

speciale gast. In het centrum worden ook de verhalen van de negen soldaten 

gepresenteerd. Hulde aan deze organisatie! 

   

   Op 6 april was het zover: dagje-uit voor onze vrijwilligers van het Research 

Team. Het werd ook een dag vol ervaringen. Cees Pot, gids bij het Nationaal 

Bevrijdingsmuseum voerde ons langs die plekken in Duitsland waar veel van de 

Canadese soldaten sneuvelden, die in Groesbeek zijn herbegraven. Het 

betekende dat we nu een plaats die in de levensverhalen wordt genoemd, ook 

echt hebben gezien. Het begon al in de kantine van mini-camping ‘De Hoge Hof’, 

vlak bij de 

begraafplaats, 

waar iedereen met 

koffie en 

appelgebak werd 

verwelkomd. Cees 

gaf als inleiding op 

onze ‘battlefield 

tour’ een Power 

Point presentatie. 

 

 

En nam ons mee naar ‘de boom’ 

achter de boerderij. Daar liet hij ons 

een geluidsopname horen waarin het 

bevel voor de start van Operatie 

Veritable wordt gegeven.  

    

Toen vertrokken we naar de 

begraafplaats in Wyler en naar 

Louisendorf, op iedere locatie schetste 

Cees een beeld van de strijd in die 

dagen.  
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En dan naar Rees, waar de lunch al voor 

ons klaar stond. Daarna kregen we uitleg 

van Josef Becker, Duits historicus en 

inwoner van Bienen, die ons voorging over 

de weg (dijk) die de North Nova Scotia 

Highlanders zijn gegaan in de strijd om 

Bienen. Het maakte indruk toen Josef 

vertelde dat hij als jongetje nieuwsgierig 

was en via de weilanden ging kijken wat er 

aan de hand was.   

 

Josef Becker heeft in de 90-er jaren Maj. David Dickson van de North Nova 

Scotia Highlanders ontmoet, die terugging naar de plaats waar veel van zijn 

soldaten sneuvelden. Er ontstond een vriendschap en toen Maj. Dickson de wens 

uitte voor een 

aandenken aan deze 

strijd, heeft Josef zich 

ingezet om dat 

mogelijk te maken. 

Het was het eerste 

monument in 

Duitsland waar zowel 

de Canadese, Britse 

en Duitse soldaten 

werden herdacht.  

 

 

 

De plaquette hangt aan een oude muur bij de kerk. In de kerk ligt het ook het 

‘Gedächtnisbuch’ een boek waarin alle namen van de Canadese, Britse en Duitse 

soldaten staan die sneuvelden.  

 

Tekst op de plaquette, onthuld op 19 november 2000: Deze plaquette is 

geplaatst door een groep overlevende veteranen van de North Nova Scotia 

Highlanders, 3 Canadian Infantry Division in trotse en dankbare herinnering aan 

die veertig leden van hun regiment die in Bienen zijn gesneuveld, op zondag 25 

maart 1945 en ter herinnering aan de medestrijders van de 9e Infantry 

(Highland) Infantry Brigade en  51 Britse soldaten van de Highland Division, die 

stierven in dezelfde strijd en ook, in respectvolle herinnering aan die 

tegenstanders in het Duitse leger die stierven op diezelfde dag. 

 

Josef hartelijk dank voor de rondleiding, maar ook voor de donatie waarvan we 

onze vrijwilligers op gebak bij de koffie hebben getrakteerd! 
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v.l.n.r. Adriaan van der Pol, Cees Pot, half zichtbaar Jaap van der Woude, Wim Poppenk, Alice van 

Bekkum, Hans Peters, Josef Becker, Fred Hulsman, Marian Straatman, Dick Akerboom, Kim 

Huvenaars, Richard Russell, Hennie Koster, Michel Janssen, Franca Nielen, Saskia Peters en Gwyn 

de Jong.(Leden Research Team, bestuursleden en beide gidsen). 

 

Daarna reden we naar de Mooshof, de boerderij 

waar Aubrey Cosens (Victory Cross) sneuvelde.  

     

 

 

 

En naar Uedemerbruch waar we bovenop de heuvel goed konden zien waar een 

van de grootste tankslagen uit de geschiedenis plaats vond. De slag om de 

Hochwald-Gap was bijna net zo groot als Normandië, maar met drie keer zoveel 

slachtoffers.  

 

 

 

Na deze indrukwekkende dag kwamen 

we rond vijf uur terug bij De Hoge Hof 

en keerden we huiswaarts. 

 

 

    Cees vertelt en laat foto’s zien. 
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   We hebben recent veel foto’s van soldaten gekregen van Donna Maxwell en 

Wouter van Dijken, hartelijk dank daarvoor! 

 

   Twee van onze RT leden, Marianne Straatman en Saskia Peters zijn op dit 

moment druk met opnamen voor een TV programma, dat pas in september 

wordt uitgezonden. We mogen er daarom nog niets over vertellen, maar u hoort 

er zeker meer over in de volgende nieuwsbrief. 

 

   Faces To Graves werkt samen met Bergen op Zoom en Holten in Canadian War 

Graves Nederland. De fondsenwerving is opgestart en we houden voor ogen: 

alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder!              

 

   Dodenherdenking 4 mei liepen velen, ondanks een ijzige kou, de stille tocht 

naar de begraafplaats, waar een mooie herdenking volgde, gelukkig dreven de 

donkere wolken die zich samenpakten af en bleef de regen weg.  
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Kinderen van basisschool ‘Op de Horst’ 

uit Groesbeek waren actief betrokken bij 

de herdenking; complimenten voor hun 

zeer goed voorbereide en uitgevoerde 

optreden!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter legt samen met  

vrijwilliger Patrick van Es, 

veteraan Luchtmobiele 

Brigade de krans voor Faces 

To Graves.  

 

 

 

                                                                                                          

   Laatste nieuws: we hebben groen licht gekregen van de gemeente Berg en Dal 

om ter gelegenheid van de 75e herdenking van de bevrijding:  het evenement 

‘Faces of Groesbeek’ te gaan voorbereiden. Hangende de toestemming van 

Commonwealth War Graves Commission plaatsen we foto’s bij alle graven, 

waarvan we al een foto van de soldaat hebben en dat zijn er op dit moment bijna 

1000! Dit evenement vindt plaats in de eerste twee weken van mei 2020. Noteer 

alvast in uw agenda.  

   Het SeW fonds heeft ons €1000 geschonken t.b.v. de voorfinanciering van dit 

evenement ‘Faces of Groesbeek’. Geweldig, daar zijn we heel blij mee! 
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   We danken iedereen die ons informatie en/of foto’s heeft gestuurd en onze 

speciale dank gaat uit naar de familieleden of anderen die ons het levensverhaal 

van hun broer, oom of anders hebben gestuurd. Dat alles zorgt ervoor dat ons 

Digitale Monument opbouwt, we werken er keihard aan om dit te kunnen 

publiceren. Op onze website vindt u, regelmatig wisselende levensverhalen om u 

een indruk te geven van het werk dat achter de schermen plaatsvindt. 

   

   Vaak krijgen we te horen dat het een enorme klus is: het is net als een berg; 

als je ertegen opkijkt kom je niet verder, maar als je eenmaal de eerste stappen 

hebt gezet, dan wil je door. 

   Zoals u begrijpt kunnen wij uitsluitend werken aan dit project door uw 

donaties; we willen iedereen die een steentje heeft bijgedragen heel hartelijk 

bedanken!  

   Bovenal danken wij u voor uw hartverwarmende woorden en blijken van 

waardering, die ons inspireren om door te gaan met ons project: 2619 graven 

een 'gezicht' geven. 

 

   Ook Richard Meeussen van herberg-restaurant ’t Zwaantje in Mook bedanken 

we voor zijn gastvrijheid voor de bijeenkomsten van het Research Team. Hij stelt 

ons gratis vergaderruimte ter beschikking waar steeds heerlijke koffie en thee 

voor ons klaar staat met, niet te vergeten een lekker koekje! 

 

   Namens ons allen wens ik u een prachtige zomer toe en wie weet kunnen wij u 

begroeten op één van de herdenkingen op de begraafplaats, die tijdig op de 

agenda op onze website worden vermeldt. 

 

 

  Like us on Facebook  https://www.facebook.com/FacesToGraves 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/FacesToGraves

