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Nieuwsbrief 
 

No 8 – najaar 2019 

 
 

 Van de voorzitter Alice van Bekkum 
 

 
  De tijd na de vorige nieuwsbrief is voorbij gevlogen. Onze organisatie 

maakt een enorme groei door en er gebeurt zoveel dat we alle zeilen bij moeten 

zetten. Een deel daarvan heeft te maken met alle herdenkingen rond 75 jaar 

bevrijding, die in deze regio is begonnen met Operatie Market Garden op 17 

september. Er wordt vaak een beroep gedaan op de vrijwilligers van WW2 

organisaties, die er druk mee zijn. 

 

 Voorafgaand aan de drukte in september werd op 31 augustus de 

herdenking van de slag om de Schelde herdacht. Daar vond ook een speciale 

gebeurtenis plaats: de uitreiking van de ‘Sovereign’s Medal for Volunteers’ aan 

vier Nederlanders op het Canadese marineschip HMCS St. John’s in de haven van 

Vlissingen. Dat gebeurde door Governor General Julie Payette en ik was een van 

de gelukkigen. Een geweldige ervaring om alle inzet voor dit project beloond te 

zien met deze onderscheiding; een blijk van waardering die mede de vrijwilligers 

van Faces to Graves toekomt. Alleen kun je niets bereiken!            

Links vooraan Sabine Nölke, Can. Ambassadeur, Alice, Governor General Julie Payette.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Eind september vertrok de Canadese ambassadeur Sabine Nölke, zij droeg Faces 
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to Graves een warm hart toe en heeft veel voor ons betekend. Sabine dankjewel! 

Het ga je goed!  

Op 14 november maakte ik kennis maken 

met de nieuwe ambassadeur Lisa Helfand, 

rechts op de foto. 

 

 

 

 

 

 

Al vijf jaar lang vindt iedere 

avond met zonsondergang de 

Sunset March plaats. De nieuwe 

brug tussen Nijmegen en Lent 

wordt ‘De Oversteek’ genoemd, 

verwijzend naar de oversteek van 

de Waal die de Amerikaanse militairen maakten op 20 september 1944 tijdens 

operatie Market Garden. Tijdens de oversteek sneuvelden 48 Amerikaanse 

soldaten; zij worden herdacht in het één voor één aansteken van de 48 

lantaarnpalen op de brug. Deelnemers lopen over de brug tussen Nijmegen en 

Lent, onder aanvoering van een Nederlandse veteraan, in langzaam marstempo. 

Steeds aankomend bij de volgende lantaarn als die aangaat.  

In het licht van 75 jaar bevrijding waren er 75 speciale Sunset Marches 

georganiseerd. Op 28 mei namen wij, op initiatief van Research Team lid Kim 

Huvenaars, deel met een aantal Research Team leden en partners. Onze 

groepsfoto is opgenomen in het boek ‘Sunset March, de brug tussen heden en 

oorlogsverleden.   

 

   Op 1 mei, na onze bestuursvergadering ontmoetten wij Adriana Zylmans en 

Carl van Noort, bloembollenteler uit Langley, British Columbia in het kantoor van 

zijn bedrijf in Noordwijk. Adriana had contact opgenomen omdat ons project 

eigenlijk in het verlengde ligt van het project dat haar organisatie ‘Dutch 

Liberation Canada Society 2020’ in Canada heeft opgezet. Adriana’s roots liggen 

in Brabant, maar ze woont in de omgeving van Vancouver, BC. Zij komt 

regelmatig voor familiebezoek naar Nederland, deze keer gecombineerd met 

onze kennismaking.   

Adriana legt uit: “Het doel van de organisatie Dutch Canada 2020’’ is om zoveel 

mogelijk rode tulpen in het hele land in steden, dorpen, parken en tuinen te 
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planten, om zo een toonbeeld van 

overweldigende dank en waardering 

voor Canada en zijn veteranen te 

creëren.” 

Carl adviseerde ons om een 

zoekmogelijkheid naar gesneuvelde 

soldaten op onze website te zetten. 

Voor Canadese families die niet precies 

weten waar hun soldaat begraven is 

staat er nu een link naar de 

archieflijsten van Commonwealth War 

Graves Commission op, waar je de 

informatie vindt in welke plaats hij is begraven. Deze gegevens vormen tevens 

de basis van onze database. 

Inmiddels staat Faces to Graves op het menu van hun website: 

https://www.dutchcanada2020.com/faces-to-graves/ Bovendien staat er 

informatie over ons project op de verpakkingsdoosjes van de tulpen.  

 

   Verslag Kim Huvenaars: “Toen ik aan het levensverhaal van Captain David 

Stephen Herbert Loughnan werkte, kwam ik in contact met Estelle Mumby van 

‘Winterton Remembers’ in Engeland en met een familielid in Canada, David Rose. 

In het voorjaar van 2019 reisden David en Sue Rose van Canada naar Europa en 

bezochten eerst 

Winterton en de 

geboorteplaats 

van David 

Loughnan. Op 1 

juni kwamen ze 

naar Groesbeek 

om de laatste 

rustplaats van 

David Loughnan 

te bezoeken. Het was een mooie zomerse dag en 

in gezelschap van collega-onderzoekers Fred en 

Saskia was het een warm en speciaal bezoek. Eerst 

bezochten ze de begraafplaats en daarna, met een 

kopje koffie op een terras, vertelde David Rose ons 

veel familieverhalen en deelde hij foto's met ons. 

Het was een dag om niet te vergeten en een mooie 

manier om het levensverhaal van David Loughnan 

af te ronden. Bedankt David en Sue Rose!        Sue, David en Kim. 

Het levensverhaal van David Loughnan vindt u hier: 

https://www.facestograves.nl/LifeStories/LOUGHNAN%20David%20Stephen%20

Herbert-KHS-bio-NL.pdf 

 

https://www.dutchcanada2020.com/faces-to-graves/
https://www.facestograves.nl/LifeStories/LOUGHNAN%20David%20Stephen%20Herbert-KHS-bio-NL.pdf
https://www.facestograves.nl/LifeStories/LOUGHNAN%20David%20Stephen%20Herbert-KHS-bio-NL.pdf
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Eind mei kreeg ik een email van Margaret Chase, dat een leerling van haar 

school, Julianne MacCallum met een groep scholieren van vier High Schools uit 

New Brunswick naar de begraafplaats in Groesbeek zou komen. Julianne had 

onderzoek gedaan naar de oom van Margaret: Pilot Officer Ted Campbell van de 

Royal Canadian Air Force.  

Zondagmorgen 2 juni kreeg ik een bericht van Julianne: “Hoorde net dat we om 

4 uur naar de begraafplaats in Groesbeek gaan. Ons programma is omgezet.” 

Gelukkig lukte het mij daar op tijd te zijn. Na afloop heb ik nog een leerling ‘uit 

de brand’ geholpen, hij had zijn rugzak in het hotel in Nijmegen laten staan. Dus 

reed ik hem samen met zijn vader naar Nijmegen en daarna door naar Arnhem 

waar ze die nacht sliepen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er werd door een van de leraren een special ritueel 

uitgevoerd voor Private John Henry Lavigne van het 

Royal Canadian Army Medical Corps. Hij behoorde tot 

de zogenaamde ‘First Nations’. Gelukkig konden we 

nu wel een foto van zijn afbeelding maken en krijgt 

weer een soldaat een gezicht! 

                 John Henry Lavigne 

 

 

 

 

 

 

Helaas lukte het niet 

om in contact te komen met alle deelnemers die op 

zoek waren naar een graf. Zij waren of kenden 

familie van een soldaat. Wij hadden graag hun 

verhalen opgetekend! 
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                                                       Rechts op de foto v.l.n.r. Dick, Anita, Alice, Sigrid. 

En dan het resultaat van de leerlingen van het Canisius College uit Nijmegen die 

deelnamen aan ons scholenproject. Op 4 juni kwamen zij naar de begraafplaats, 

waar ze de levensverhalen die ze hadden samengesteld voorlazen bij de 

betreffende graven. Er is bewust gekozen om twee leerlingen samen een verhaal 

te laten schrijven. Dick Akerboom (bestuur) en Sigrid Norde (Research Team) 

begeleidden dit project. Twee klassen, 3VA en 4VWO onder leiding van  leraren 

Anita Aengevaeren en Fleur Lamée hebben 29 bio’s samengesteld! En het 

leverde zelfs nog een nieuwe vrijwilliger op: de moeder van een van de 

leerlingen!                          

           -Foto’s Henk Baron- 

 

   Op maandag 15 juli, voor aanvang van de Nijmeegse Vierdaagse vond de 

herdenking plaats door de delegatie Canadese militairen. Na de herdenking 

kregen ze een rondleiding over de slagvelden in Duitsland. 
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         -foto Henk Baron- 

 

 

 

 

 

 

 

Dick Akerboom en Alice van Bekkum 

legden een krans, die ons werd aangereikt 

door Frank Sevigny, GEMRC. 

 

 

-foto Monique Bogerman- 

 

 

Voorafgaand aan de plechtigheid werden we verwelkomd door Dianne Groulx, 

haar oom Private Arthur Groulx van de Royal Hamilton Light Infantry ligt hier 

begraven. 
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Frank Sevigny bracht mij in contact met Jimmy Auger, Private Paul Eugene Auger 

van Le Regiment de la Chaudière is zijn overgrootvader. Hij vermoedt dat hij het 

eerste familielid is die het graf bezoekt.  

 

 

 

 

 

 

 

                        

                  -foto’s Henk Baron 

 

Jimmy heeft tot nu toe nog geen verdere informatie 

gestuurd, wij willen graag de foto van Paul Eugene 

toevoegen aan ons evenement ‘The Faces of Groesbeek’. 

 

De derde dag, donderdag 18 juli, gaat de route over de Zevenheuvelenweg, vele 

militairen van verschillende nationaliteiten bogen af naar het ereveld, waar korte 

herdenkingsplechtigheden werden gehouden.  

Enkele vrijwilligers van Faces to Graves verzamelden zich bij de promotietent 

van de Royal Canadian Legion, Branch 005 – Liberation of The Netherlands. 

 

Als vertegenwoordiger 

van Faces to Graves zijn 

wij herkenbaar aan onze 

T-shirts. 

  

 

    

   

-foto’s Monique Bogerman-      

  

 

       Fred en Sigrid  

       Sigrid-Andre Bogerman (RCL)-Alice 
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Een Zwitserse militair predikant had ontdekt dat de 

naam van zijn opa op één van de panelen van het 

Memorial staat. Daarop staan alle namen van 

vermisten. We hopen dat hij nog met ons contact 

opneemt om deze informatie met ons te delen. Te zien 

op: https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2416642/Zwitserse-

soldaat-ontdekt-laatste-rustplaats-familielid-in-Groesbeek 

 

 

 

 

   Maandag na de vierdaagse sprak ik Karen Hunter, zij organiseert in mei 2020 

een speciale reis voor familieleden van Canadese WWII veteranen. Zij lopen in 

drie dagen 60 km ‘in de sporen van hun vaders voetstappen’ zoals haar 

organisatie heet ‘In Our Fathers’ Footsteps’ :https://www.inourfathersfootsteps.com/  

Ze vroeg of ze iets kon betekenen voor FTG, inmiddels hebben we regelmatig 

contact en kijken ernaar uit haar groep te ontmoeten in Groesbeek. 

 

Julie Allen is als nieuwe vrijwilliger bij het Research Tem gekomen en zij ontpopt 

zich als een van de beste Faces to Graves ambassadeurs in Canada die we ons 

maar konden wensen. En –heel toevallig- staat haar huis in Canada ook ik 

Guelph, waar Karen ook woont! Maar ook John Boers, van Nederlandse afkomst, 

van de organisatie ‘Bevrijdingskinderen’ woont in Guelph en hij stuurt ons de 

berichten over de gesneuvelde militairen uit de lokale krantenarchieven. U kunt 

Julie zien op: https://www.guelphmercury.com/news-story/9682217-bringing-guelph-

soldiers-back-to-life-through-stories-images/ 

 

Enige tijd geleden hebben we aan de vrijwilligers gevraagd hun motivatie om 

zich aan te melden voor het Research Team op papier te zetten. Enkelen hebben 

dat al gedaan en we zullen steeds twee verhalen in de nieuwsbrief plaatsen, 

waardoor u een indruk krijgt van de diversiteit in de samenstelling van onze 

onmisbare researchers. 

 

Interview met Fred Hulsman, lid sinds januari 

2017. Hij zegt: “Mijn motivatie is gekomen door 

mijn ouders die zeer betrokken waren bij de 

Canadezen die namelijk bij mijn ouders 

ingekwartierd waren van november 1944 tot april 

1945. Een van hen, Private  Charles Melvin 

Crellin van de Queen's Own Cameron Highlanders 

of Canada, sneuvelde en ligt op de begraafplaats 

in Groesbeek. Het graf van Charles werd door 

mijn ouders geadopteerd en jarenlang werd contact onderhouden met familie 

https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2416642/Zwitserse-soldaat-ontdekt-laatste-rustplaats-familielid-in-Groesbeek
https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2416642/Zwitserse-soldaat-ontdekt-laatste-rustplaats-familielid-in-Groesbeek
https://www.inourfathersfootsteps.com/
https://www.guelphmercury.com/news-story/9682217-bringing-guelph-soldiers-back-to-life-through-stories-images/
https://www.guelphmercury.com/news-story/9682217-bringing-guelph-soldiers-back-to-life-through-stories-images/
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van hem in Canada. Nu ervaar ik zelf die dankbaarheid die mijn ouders destijds 

ontvingen. 

Mijn inspiratie om door te gaan komt door het contact dat je in sommige 

zoektochten met familieleden krijgt (al is dit contact alleen via e- mail  of via de 

post). Het contact met familieleden die je treft op de begraafplaats en die je dan 

ter plaatse tekst en uitleg kunt geven over hun gesneuvelde  oom of neef. Dit 

zijn kippenvel momenten! Dan voel je direct hun dankbaarheid en de waardering 

die ze voor ons werk hebben, dit betekent voor mij dat we dit inderdaad nooit 

mogen vergeten.  

Fred heeft al 35 levensverhalen samengesteld.   

 

Interview - Saskia Peters, lid sinds 2017 zegt: “Mijn motivatie komt door mijn 

moeder die het graf van soldaat I.F. Matheson haar hele leven lang trouw 

bezocht, haar ouders/mijn opa en oma Eikholt hebben zijn graf na de oorlog 

geadopteerd. Ik ben vaak met mijn moeder mee gegaan om bloemen op zijn graf 

te leggen en bij zijn leven stil te staan. Drie generaties die dus regelmatig het 

graf van I.F. Matheson bezochten. 

Alice van Bekkum heeft me in mei 2015 geholpen aan zijn voornamen en in 

november van hetzelfde jaar stuurde zij de foto van de soldaat waarmee ik ben 

opgegroeid: Ivan Fowler Matheson. Dit alles heeft mijn moeder nog kunnen 

meemaken en daar was ze zo ontzettend blij en dankbaar voor. Meer over hem: 

https://www.facestograves.nl/LifeStories/MATHESON%20Ivan%20Fowler-SPS-

bio-NL.pdf 

Eind 2016 mailde Alice me weer en van het een kwam het ander en ben ik bij 

Faces To Graves gaan helpen. Alle soldaten(jongens) verdienen het dat hun 

verhaal wordt verteld en hun foto wordt gezien! 

Wat mij inspireert om door te gaan: mijn moeder heeft in de laatste weken voor 

haar sterven in 2016 vaak tegen mij gezegd dat ze bang was dat de verhalen 

over de oorlog niet meer vertelt worden als zij er niet meer zou zijn. Ik heb mijn 

moeder gezegd dat ik mijn uiterste best zou doen om haar verhaal en dat van 

mijn vader te blijven vertellen. Ook waren mijn moeder en ik het er over eens 

dat er zoveel verhalen zijn van burgers en militairen die ook NIET vergeten 

mogen worden. Dus toen Alice mij in november 2016 mailde viel alles ineen. Een 

heel bijzonder geval van synchroniciteit!” 

Begin dit jaar kwam er een telefoontje van Marieke van Santen, researcher voor 

BNN/VARA, zij wilden een programma maken genaamd ‘Typisch Groesbeek’. Zij 

had onze website bezocht en was onder de indruk van ons project. Ik stelde voor 

om onze vrijwilligers te vragen of ze eraan wilden meewerken. Marian en Saskia 

aarzelden niet en meldden zich spontaan aan. Ik was bij de eerste ontmoeting 

met Marieke en hun verhalen over hoe hun opa en oma moesten evacueren 

maakten ook op mij indruk! Over een langere periode werden beiden gevolgd, 

ook tijdens herdenkingen e.d. Het resultaat mocht er zijn, in zeker vijf van de 

twaalf afleveringen kwam een van de twee in beeld. Mooi en respectvol zijn de 

https://www.facestograves.nl/LifeStories/MATHESON%20Ivan%20Fowler-SPS-bio-NL.pdf
https://www.facestograves.nl/LifeStories/MATHESON%20Ivan%20Fowler-SPS-bio-NL.pdf
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verhalen samengesteld twaalf afleveringen kwam een 

van de twee in beeld. Mooi en respectvol zijn de 

verhalen samengesteld. 

Saskia: “Namens onze stichting nam ik deel aan de   

opnamen voor Typisch Groesbeek. We hebben zo de 

kans gekregen om ‘onze jongens/soldaten’ te laten 

zien aan de rest van Nederland en natuurlijk ook aan 

de mensen in het buitenland. Ik vind dat echt zo 

geweldig en mooi ook dat de familie van onder andere 

‘mijn jongens’ kunnen zien hoe wij met het Canadese 

Kerkhof en hun geliefden omgaan. Het is zo belangrijk 

te weten dat ondanks dat het nu bijna 75 jaar 

geleden is dat de oorlog eindigde, wij nog steeds hen 

niet willen én kunnen vergeten. Maar juist hun 

gezichten willen laten zien en hun verhalen vertellen.     
Saskia       -foto Marjo Lukje-   

 

   Een van de leden van het comité van aanbeveling, Gerd Prick adviseerde ons 

om uit te kijken naar iemand met veel contacten in de regio en de naam viel van 

een voormalig marsleider van de vierdaagse: Johan Willemstein. Dat resulteerde 

in een kennismaking, en we werkten samen zijn vragenlijstje af. Later gaf hij aan 

dat hij bereid is om deel uit te maken van het comité en hij gaf aan dat hij  

graag actief meedenkt. Johan welkom in de Faces to Graves ‘familie’.  

 

   In augustus kregen we bericht van Vanessa Kirz, o.a. geschiedenisleraar op 

het All Saints College in Kanata, vlak bij Ottawa. Zij komt samen met twee 

leraren en 36 studenten in mei 2020 naar Groesbeek en vraagt of ze een 

bijdrage kan leveren aan ons project. Dat is heel goed nieuws en dan blijkt ook 

nog eens dat een achterneef van Anthony Barbaro leraar is op deze school! Lees 

zijn verhaal: https://www.facestograves.nl/LifeStories/BARBARO%20Antonio-AVB-

%20bio-NL.pdf                                                                                                     

Kurt Johnson die voor ons al diverse levensverhalen heeft geschreven, woont in 

de buurt en bood aan de leerlingen te willen helpen bij het schrijven van de 

levensverhalen. Vanessa heeft 42 namen van soldaten gekregen die uit de buurt 

van Ottawa komen, we wensen hen veel succes! 

 Op 29 augustus bezochten de 

ambassadeurs van de diverse landen de 

begraafplaats, zij namen deel aan een 

fietstocht langs Liberation Route en 

kwamen op de laatste dag naar 

Groesbeek. Wij waren gevraagd hen 

welkom te heten; ik besloot voor iedere 

nationaliteit een documentmap samen te 

stellen met de aantallen graven en enkele 

levensverhalen. Links op de foto de USA 

ambassadeur en Fred Hulsman.  

https://www.facestograves.nl/LifeStories/BARBARO%20Antonio-AVB-%20bio-NL.pdf
https://www.facestograves.nl/LifeStories/BARBARO%20Antonio-AVB-%20bio-NL.pdf
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Omdat de Australische ambassadeur er ook zou 

zijn had ik Jan Smolenaers uitgenodigd. Jan heeft 

ervoor gezorgd dat er een prachtig monument 

staat op de plaats waar de Australische Pilot 

Officer Maurice McHugh een heldendaad verrichtte 

door in zijn brandende vliegtuig te blijven en zo 

het leven redde van de boerderijen waar o.a. Jan 

Smolenaers woonde. Ambassadeur Matthew 

Neuhaus was onder de indruk en beloofde naar 

Vorstenbosch te komen! Inmiddels hoorden we dat 

de neef van McHugh in mei 2020 naar Nederland 

komt. 

foto Fred Hulsman- 

 

M.Neuhaus-Jan Smolenaers-Alice 

 

   September: 75e herdenking Operatie Market Garden in Groesbeek. Vooraf- 

gegaan door de herdenking bij het Generaal Gavin Monument, sprongen op 18 

september honderden parachutisten van diverse nationaliteiten op een stralende 

dag uit een aanhoudende aanvoer van vliegtuigen. Dit stond wel in schril 

contrast met de werkelijkheid 75 jaar 

geleden. 

-foto TV Gelderland- 

Aan het eind van de middag nam ik 

deel aan een live interview op TV 

Gelderland, samen met de 

Amerikaanse ambassadeur Pete 

Hoekstra en Qader Shafiq, schrijver uit 

Nijmegen en afkomstig uit Kabul, 

Afganistan. We zaten aan tafel op een 

prachtige locatie met uitzicht op de 

dropping zones. Te zien: 

https://www.youtube.com/watch?v=C3Um9AYCTsM&list=PLEVaKKTgLrZvC02tiGZZkZbJt

UiJBDoyB&index=27 

 

 

   Een 2e interview volgde op vrijdagmiddag 20 september, dit maal op RN7 de 

lokale omroep Nijmegen. Eva van den Berg en Job Jaspers hadden hun vragen 

goed voorbereid, waardoor het een waardevol gesprek werd.                                   

Te zien: https://www.youtube.com/watch?v=gkrsCSr6clc 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C3Um9AYCTsM&list=PLEVaKKTgLrZvC02tiGZZkZbJtUiJBDoyB&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=C3Um9AYCTsM&list=PLEVaKKTgLrZvC02tiGZZkZbJtUiJBDoyB&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=gkrsCSr6clc
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   Verslag bezoek familie van Captain Sydney Sol 

Pappelbaum, door Marian Straatman.               

Op zondag 21 juli 2019 om 12 uur komt Sydney 

Bucovetsky met zijn vrouw Barbara naar de 

Canadese Begraafplaats in Groesbeek om het graf 

van zijn oom Captain Sydney Sol Pappelbaum te 

bezoeken. Op zijn verzoek houdt Rabbijn Levine 

van de Joodse Gemeente in Nijmegen een korte 

Joodse herdenkingsceremonie. Verder zijn drie 

kleinkinderen van de heer I. Elzas hierbij 

aanwezig en een aantal leden van Faces To 

Graves. 

Marian is anderhalf jaar geleden via sociale media 

in contact gekomen met Sydney Sol Bucovetsky, 

wiens moeder een zus van Captain Sydney Sol 

Pappelbaum was. Sydney is duidelijk vernoemd 

naar zijn oom.                       Sydney en  Barbara Bucovetsky 

Bij het leveren van vuursteun aan de gevechten bij Rees in Duitsland op 29 

maart 1945 wordt Sydney Pappelbaum geraakt door een granaatscherf en vindt 

de dood. Hij ligt begraven op de Canadese Erebegraafplaats in Groesbeek.  

Nadat Marian aan Sydney Bucovetsky heeft verteld dat Faces to Graves 

levensverhalen samenstelt van de overleden soldaten en daarvoor graag uit 

verhalen van familie hoort hoe het leven van betreffende soldaat was voor en in 

de oorlog, heeft Sydney contact gezocht met diverse neven en nichten. Daaruit 

kwamen mooie herinneringen, foto’s en brieven van vroeger. Sydney vroeg 

Marian aandacht te besteden aan één brief in het bijzonder:  

Gevonden is een brief van de heer I. Elzas uit Zutphen. De heer Elzas schrijft op 

12 februari 1947, via het leger, dat hij het graf van Sydney in Groesbeek 

geadopteerd heeft. Hij heeft toen geen antwoord gekregen. Het lukt Marian om 

via sociale media, via een journalist, contact te krijgen met drie kleinkinderen 

van de heer I. Elzas. Zij wisten niets van de adoptie van het graf van Captain 

Pappelbaum door hun opa. Dus na 74 jaar heeft de neef en naamgenoot van 

Sydney Pappelbaum, 

via Faces To Graves 

alsnog contact 

gekregen met 

kleinkinderen van I. 

Elzas en zij hebben 

elkaar ontmoet bij de 

herdenking in 

Groesbeek. Een 

emotionele band is 

aangehaald door de 

tijd heen en wordt 

gekoesterd. 
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Een memorabele, bijzondere bijeenkomst voor Captain Pappelbaum, die samen 

met zoveel anderen zijn leven gaf voor onze vrijheid. Zijn levensverhaal vindt u 

hier:https://www.facestograves.nl/LifeStories/PAPPELBAUM%20Sydney%20Sol-MSN-

bio-NL.pdf 

 

   Tijdens het dagje uit van het Research Team bezochten we de 

plaatsen in Duitsland waar veel van de soldaten sneuvelden die in 

Groesbeek zijn begraven, zie nieuwsbrief no7 op de website onder 

Media. In Bienen werden we rondgeleid door Josef Becker, zijn 

ooggetuige verslag heeft ons geraakt; helaas werd hij kort daarna 

ziek en overleed op 29 september. Een bijzonder mens die zich 

heeft ingezet voor de familie van Nederlanders wiens 

man/vader/broer overleed tijdens de gedwongen tewerkstelling in 

Duitsland in oorlogstijd.           

     -Josef Becker,liefdevol een ‘bruggenbouwer’ genoemd- 

    

 

Inmiddels is de voorbereiding voor het evenement ‘The 

Faces of Groesbeek’. in mei 2020 in volle gang, veel 

mensen sturen foto’s waardoor er straks nog meer mooie 

fotolijstjes komen te staan. Op dit ereveld van 

Commonwealth War Graves mogen we dit evenement 

houden. Het wordt ondersteund door de gemeente, en 

DHD drukkerij die ons sponsort. Toch lopen de kosten 

daarvoor wel op door grotere aantallen foto’s, daarom is 

door de projectgroep een actie ‘doneer een foto’ opgezet. 

Wij zijn heel blij met iedere donatie die binnenkomt, of 

het voor 1,3, 5 of 50 (van twee vrijwilligers) foto’s is! 

Fantastisch dat u doneert, hartelijk dank!        

                                                                          

   Uit het bestuur: samen met Conny van den Berg, Bas van de Kieft en Johan 

Willemstein als adviseurs nam ik onze organisatie, voorafgaand aan de 

vergadering onder de loep. We legden het resultaat van dit overleg voor aan het 

bestuur op 31 oktober. Ook om toekomstgericht te denken moeten alle taken 

beter verdeeld worden, en dat moet inzichtelijk gemaakt worden. We hebben een 

vacature in het secretariaat, een post die liefst door iemand uit de regio 

Groesbeek ingevuld zou moeten worden. Er moeten meer vrijwilligers ingezet 

worden voor bijv. marketing, media en IT. Er staan dus veranderingen op stapel. 

Let op, we zoeken: 

Een bestuurssecretaris, en vrijwilligers voor diverse commissies zoals ICT, PR, 

marketing, redactie en research. 

Wilt u meer weten, neem dan a.u.b. contact met ons op: info@facestograves.nl 

https://www.facestograves.nl/LifeStories/PAPPELBAUM%20Sydney%20Sol-MSN-bio-NL.pdf
https://www.facestograves.nl/LifeStories/PAPPELBAUM%20Sydney%20Sol-MSN-bio-NL.pdf
mailto:info@facestograves.nl
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  Dan de redactie van de levensverhalen. Door vertrekkende redactieleden is er 

een achterstand ontstaan in de verwerking van de geschreven levensverhalen. 

Dat baarde ons grote zorgen, maar gelukkig zijn er een aantal mensen bereid om 

dat voor ons op te pakken. Conny van den Berg, Luc Ronde en Lo van Wingerden 

en Ria Lap zijn nu aan de slag gegaan onder begeleiding van Jelle Reitsma, onze 

adviseur.  

 

   In de vorige nieuwsbrief schreef ik over Richard Russell  (een Canadees die in 

ons land woont) die voor ons een master-database zou opzetten. Inmiddels 

onderging hij twee operaties, maar staat tussendoor steeds voor ons klaar. 

Dankzij Richard wordt door dit data-overzicht pas goed zichtbaar hoe de 

vorderingen van ons Research Team verlopen en ook waar de knelpunten zitten. 

 

   En voor ik het wist zat ik begin oktober middenin een Skype interview met Erin 

Collins, reporter CBC News uit Calgary. Jim Hoover, ambassadeur voor Faces to 

Graves, had dit geregeld. Zijn vader is een broer van James Earl Hoover, zie: 

https://www.facestograves.nl/LifeStories/HOOVER%20James%20Earl-OTS-bio-EN.pdf 

Zelf werd hij, samen met zijn vader ook geïnterviewd. Jim gaat binnenkort een 

fietstocht maken door Canada om geld in te zamelen voor Kinderen in Nood. 

https://worldvisioncan.akaraisin.com/Common/Event/Home.aspx?seid=9145&mid=8   

 

Ik vertelde Erin dat wij contact hebben met Donna Maxwell 

die in de loop der jaren heel veel foto’s van soldaten met 

ons deelde. Zij bleek vlak bij Erin te wonen en werd 

uitgebreid geïnterviewd voor de uitzending op 11 november. 

 

    Donna (l.) en Alice (r.) ontmoetten elkaar in Apeldoorn in 2015. 

Meteen daarna stroomde de mailbox over en was er bijna 

geen tijd voor andere dingen. De eerste reactie kwam van Myrna Dezeng, wiens 

oom Willie Favel, Private van het Algonquin Regiment, in Groesbeek is begraven. 

Onze dank gaat uit naar alle familieleden die contact met ons opgenomen 

hebben. Geweldig! 

 

   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 we 

ons Digitale Monument op kunnen bouwen, we werken er keihard aan om dit 

voor elkaar te krijgen. De eerste verhalen vindt u op onze website onder 

‘Levensverhalen’. 

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. 

https://www.facestograves.nl/LifeStories/HOOVER%20James%20Earl-OTS-bio-EN.pdf
https://worldvisioncan.akaraisin.com/Common/Event/Home.aspx?seid=9145&mid=8
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11 november 

Herdenking Remembrance Day 

 

 

                     -foto’s Fred Hulsman- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alice van Bekkum en Jaap van der Woude, Research 

Team legden de krans voor onze stichting. 

 

 

              -Adriaan van der Pol ontmoette nog naamgenoot- 

 

 

In de afgelopen tijd ontvingen wij diverse donaties waarvoor we graag 

persoonlijk willen bedanken. Helaas kan dat niet als u geen contactadres 

achterlaat.  

Hierbij willen we IEDEREEN hartelijk danken voor zijn bijdrage! 

 

   Zoals u begrijpt kan onze non-profit organisatie uitsluitend werken aan dit 

project door uw donaties; we willen iedereen die een steentje heeft bijgedragen 

heel hartelijk bedanken! U vindt de logo’s van onze sponsoren op onze website.  

Belangrijk bericht van de penningmeester: de Nederlandse banken verwerken 

geen papieren cheques meer!! 
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   Richard Meeussen van herberg-restaurant ’t Zwaantje in Mook bedanken we 

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

ons al jaren gratis een mooie vergaderruimte ter beschikking waar de koffie al 

uitnodigend op ons wacht!  

 

   Dankzij onze webmaster Terry Verduijn goed nieuws: de eerste 80 

levensverhalen staan nu op onze website en die vullen we binnenkort weer aan! 

Terry werkt aan de verbetering van onze website. Wij zijn er blij mee dat er 

eindelijk een begin is gemaakt met ons doel: een Digitaal Monument. 

 

   Namens ons allen wens ik u goede kerstdagen 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

