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Nieuwsbrief 
 

No 9 – voorjaar 2020 

 
 

 Van de voorzitter Alice van Bekkum 
 

 
  

 Hoe anders dachten we dat deze nieuwsbrief eruit zou zien…     

Opeens stond de wereld op z’n kop en was alles anders door de uitbraak van het 

Covid-19 virus. 

 

 Op 11 maart hadden we onze laatste bestuursvergadering en toen was ons 

al geadviseerd elkaar geen handen te geven. Daarna brak er een tijd van 

onzekerheid aan, niemand wist eigenlijk wat er op ons afkwam. Wel werd het 

ons al in een vroeg stadium duidelijk dat we de voorbereiding voor het 

evenement The Faces of Groesbeek wel konden stilleggen, maar pas nadat onze 

overheid duidelijk maakte dat samenkomsten met meer dan 100 mensen 

verboden was werd het realiteit en op 24 maart hebben we definitief het 

evenement afgelast. Wij willen de projectgroep die er zo hard voor gewerkt 

heeft, en in het bijzonder Fred Hulsman, hartelijk bedanken voor hun inzet! 

Wij konden helaas niet iedereen persoonlijk op de hoogte brengen van het 

afgelasten van dit evenement, het staat wel vermeld op onze website. Velen van 

u stuurden donaties voor het foto-project, soms een familielid, soms bekenden 

en onbekenden, soms spontaan voor 1 foto, voor 5 foto’s, 10 tot zelfs een 

donatie voor 50 foto’s! We zijn er heel blij mee, hartelijk dank!  

Lokale ondernemers leverden materiaal tegen gereduceerde prijzen, zoals 

Bruna, Jumbo en Houthandel Jacobs . Pluryn Groesbeek was bereid ons een 

schaftwagen als onderkomen te lenen. En niet te vergeten de bedrijven die de 

foto’s, het drukwerk, de aluminium standaards etc. leverden tegen een zeer 

gereduceerde prijs: DHD drukkerij en Pieter Molenaar Aluminiumbearbeitung. 

Uw donaties zijn niet vergeefs geweest, want wij slaan de foto’s, goed 

verzekerd op, en spreken de wens uit dat we in mei 2021 wel een mooi 

evenement kunnen organiseren. We rekenen op de coulance van sponsoren, 

alsook gemeente en provincie voor wat betreft de financiële ondersteuning, dat 

we die mee mogen nemen naar volgend jaar. 

 



2 
 

De foto’s zien er prachtig uit, in een 

mooi lijstje afgedrukt op Uv-bestendige 

alupanel plaatjes, geschikt voor 

buitengebruik.  

 

 

 

 

Wat betreft de foto’s: weest u niet teleurgesteld als de foto die u 

ingeleverd heeft niet bij het graf van de soldaat komt te staan. Foto’s van 

krantenknipsels zijn in veel van de gevallen onbruikbaar. Maar doordat het 

evenement nu is verplaatst naar mei 2021 schuift de sluitingsdatum voor het 

inleveren van foto’s ook op naar maart 2021. Dat betekent dat u ons nog steeds 

foto’s kunt sturen! 

 

Spijtig voor alle Canadese familieleden die naar Groesbeek dachten te 

komen; mogelijk kunnen wij u volgend jaar welkom heten op de begraafplaats! 

Teleurstellend ook voor veel Canadese studenten, die zich verheugd 

hadden op hun reis naar ons land. Zoals de leerlingen van All Saints High School 

uit Kanata bij Ottawa. Onder de bevlogen leiding van Vanessa Kirz, lerares 

Canadian History, Civics and Careers, stelden 

zij 43 levensverhalen samen, waarbij ze hun 

uiterste best deden om nog familie van de 

soldaat te vinden. Bijgestaan door Kurt 

Johnson, die zelf al 14 levensverhalen 

ingeleverd heeft.  

 

Vanessa Kirz tijdens de video chat van CBC voor de 

uitzending van 5 mei 2020. 

 

Tevens veroorzaakte het sluiten van alle scholen het afbreken van ons 

scholenproject door het Canisius College uit Nijmegen. Lerares Anita 

Aengevaeren belooft volgend seizoen weer mee te doen met haar leerlingen. 

 

Verder kregen we hartverwarmende reacties n.a.v de huidige crisis, zoals 

van een bevriend echtpaar die ons toezingen: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dzv6wa7veD4&feature=youtu.be 

 

Een goede vriend uit BC, hij stuurde een ontroerend klokkenspel in Banff: 

https://www.youtube.com/watch?v=XdoPjlGFWds&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=Dzv6wa7veD4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XdoPjlGFWds&feature=youtu.be


3 
 

Jan Smolenaars stuurde een 

foto van ‘zijn’ molen in 

Vorstenbosch met daarop een 

spandoek: een hart als 

waardering voor alle mensen 

die in de zorg werken.  

 

De molen staat in rouwstand, 

maar heeft het hart op de 

juiste plaats! 

 

 

 

 Karen Hunter van de organisatie In Our Fathers’ Footsteps (IOFF) heeft de 

geplande tour ook verplaatst naar mei 2021. Zoons en dochters van Canadese 

strijders lopen dan in de voetsporen van hun vader. Wij kijken er naar uit elkaar 

te ontmoeten in Groesbeek! 

 Evenals de boekpresentatie van Janet Love-Morrison, die is verzet naar 1 

mei 2021. Haar boek ‘The Hawk and the Hare’, gebaseerd op het waargebeurde 

verhaal van de vader van de auteur, het is niet het verhaal van generaals en 

officieren, maar van de mannen op de grond en de ontberingen die ze hebben 

doorstaan. Het eert de jonge mannen die vochten om Europa te bevrijden en 

viert de vriendschap tussen een inheemse en niet-inheemse soldaat.’ Meer 

informatie: www.janetlovemorrison.com 

Adriana Zylmans, president Dutch Liberation  Canadian Society 2020 moest 

noodgedwongen de geplande herdenkingen in de mei-week aflasten. Op kleine 

schaal vinden er alternatieven plaatst en alle rode tulpen die de organisatie heeft 

verkocht (zie nieuwsbrief no.8, pag 2-3) bloeien in heel Canada als eerbetoon 

aan de Canadese bevrijders van Nederland. 

We hopen er met elkaar het beste van te maken en gaan gewoon door met te 

doen wat binnen de mogelijkheden ligt. 

 

 

 

 

 

 

       Ontwerp Martin van der Poel, lid RCL 005. 
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Maar nu gaan we weer terug naar het moment dat onze vorige nieuwsbrief 

eindigde, en volgt een verslag van alle gebeurtenissen tot nu toe. Aangevuld met 

enkele interviews van onze vrijwilligers.  

 

Verslag Julie Allen, internationale communicatie Canada en tevens lid van 

het Research Team:  

“Een familieconnectie met Guelph, Ontario bracht me ertoe om van daaruit een 

soldaat te gaan onderzoeken. In november vorig jaar bezocht ik Guelph en werd 

geïnterviewd door de lokale krant: https://www.guelphmercury.com/news-

story/9682217-bringing-guelph-soldiers-back-to-life-through-stories-images/ 

 

 

  Julie 2e van links 

boven met de  

familie van 

Trooper James. 

 

 

 

 

 

 

Het artikel zorgde ervoor dat ik in contact kwam met de familie van 

Trooper Clarence Oliver James van de 1st Hussars, Royal Canadian Armoured 

Corps en we ontmoetten elkaar in januari van dit jaar. Ze hadden alle brieven, 

telegrammen en persoonlijke bezittingen van zowel hem als zijn twee broers (die 

ook in de oorlog dienden en de oorlog overleefden) bewaard. Het was een 

onvergetelijk bezoek en ze vertelden me veel verhalen over de drie broers. 

 Ik heb ook een ontmoeting gehad met het Guelph City Museum en zij 

hebben afgesproken om een tentoonstelling 'Liberation 75' in te richten met een 

deel van het familiearchief, die op 5 mei zou worden geopend.” 

Door Corona zal het voorlopig alleen online zijn: 

https://guelphmuseums.ca/event/liberation-of-holland-75-guelph-soldiers-in-

the-second-world-war/ 

 

Op 11 november zond CBC Calgary een interview van Erin Collins uit, 

daarin kwam Jim Hoover en zijn vader, wiens broer begraven ligt in Groesbeek 

en Donna Maxwell, die ons al vele foto’s heeft gestuurd, aan het woord.  

 

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/
https://guelphmuseums.ca/event/liberation-of-holland-75-guelph-soldiers-in-the-second-world-war/
https://guelphmuseums.ca/event/liberation-of-holland-75-guelph-soldiers-in-the-second-world-war/


5 
 

 

 

 

 

 

Evenals Alice in een eerder 

opgenomen interview met 

Erin Collins via Skype: 

https://thealbertareporter.tumblr.com/post/189017130248/the-75th-

anniversary-of-the-liberation-of-holland 

Radio interview: https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-5-calgary-eyeopener 

 

Naar aanleiding van deze uitzending namen veel familieleden uit Canada contact 

met ons op; wij hebben alle foto’s en informatie gedocumenteerd in de dossiers 

van de betreffende soldaten en hopen deze levensverhalen z.s.m. samen te 

stellen. Wij vragen uw begrip voor vertraging in het verwerken, op dit moment 

staan nog zestig namen van soldaten te wachten om verwerkt te worden. 

 

 

Lichtjesavond 24 december 2019, georganiseerd door de Stichting Lichtjesavond 

Groesbeek, was weer een indrukwekkend gezicht, alle graven kregen een lichtje! 

https://thealbertareporter.tumblr.com/post/189017130248/the-75th-anniversary-of-the-liberation-of-holland
https://thealbertareporter.tumblr.com/post/189017130248/the-75th-anniversary-of-the-liberation-of-holland
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-5-calgary-eyeopener
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Op 19 januari, tijdens de nieuwjaarsreceptie van RCL 

Branch 005 kreeg onze organisatie, geheel 

onverwacht,  een cheque van € 250,- overhandigd 

ter ondersteuning van ons werk. In 

tegenwoordigheid van de nieuwe Canadese 

ambassadeur, Lisa Helfand overhandigde President 

Martin Reelinck de symbolische cheque aan Alice van 

Bekkum, onze voorzitter, die haar dank uitsprak 

namens het bestuur van Faces to Graves. 

 

 

 Herdenking operatie Veritable 9 februari 2020 in het kader van 75 jaar 

vrijheid. Voorafgegaan door een herdenkingsdienst in de ‘Historische Kerk aan de 

Groesbeek’ zou er op zondag 9 februari een herdenkingsceremonie plaatsvinden 

op de Canadese begraafplaats, maar helaas, het pakte anders uit. 

 

 

 

Fred Hulsman 

en Alice van 

Bekkum 

tijdens de 

kranslegging 

namens 

Faces To 

Graves. 
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 De aangekondigde storm met krachtige windstoten gooide roet in het eten, 

daardoor werd de herdenkingsceremonie door de organisatoren, de Groesbeek 

Airborne Vrienden in overleg met de gemeente Berg en Dal, verplaatst van de 

begraafplaats naar de Historische Kerk.  

 Tijdens de ceremonie stond de Colour Party van de Royal Canadian Legion 

aan de zijkant opgesteld en werden de kransen vooraan ‘gelegd’. Maar eerst 

werd o.a. het verhaal verteld over Sapper Arthur Ormond Buck en Lt. Francis 

Roger Cauley van de Royal Canadian Engineers, 6th Field Company, die beiden 

omkwamen op 8 februari tijdens deze operatie. Zij liggen naast elkaar begraven 

in vak II. 

 

Na de Last Post de twee minuten 

stilte, die ik heb ervaren als de 

‘stilste’ twee minuten ooit, ondanks 

de storm die op de kerk beukte! 

Indrukwekkend! 

 

 

                          Foto Kim Huvenaars. 

 

 

 Fred Hulsman, lid van het Research Team vertelt: “Op 28 februari 2020 

had ik een ontmoeting met Patricia Szalay, de dochter van Private John 

McGregor die  begraven ligt op de Canadese Oorlogsbegraafplaats te Groesbeek, 

graf VII. E. 4.  

Patricia was slechts vijf maanden oud  toen haar vader John op 12 december 

1944 naar Nederland vertrok om daar met de Calgary Highlanders te strijden 

voor de bevrijding van West Europa. Zijn vrouw Constance Brown die hij tijdens 

zijn training in Engeland had leren kennen en waarmee hij inmiddels getrouwd 

was, bleef met Patricia in Engeland achter.  

John Mc Gregor ontmoette op 26 februari 1945 nog zijn broer William waarmee 

hij, zo bleek later, zijn laatste gesprek had, want een dag later op 27 februari 

1944 sneuvelt John tijdens een vuurgevecht in de buurt van Kleve. John wordt  

tijdelijk begraven in Bedburg Hau (D) en op 4 september1945 herbegraven op 

het Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek. 

Patricia heeft helaas geen herinneringen aan haar vader, maar toch blijft zijn graf 

in Groesbeek voor haar een heel bijzondere plek om als het enigszins mogelijk is 

te blijven bezoeken. Maar ook voor de kleindochter van John McGregor, Elizabeth 

is dit een bijzondere plaats. 

Vier maal per jaar wordt een Poppy Cross neergelegd door The Royal British 

Legion, deze traditie heeft Patricia overgenomen van haar moeder Constance. 
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Steeds op, voor zijn familie speciale datums: 

27 februari zijn sterf datum, 22 juli zijn 

geboorte datum, 11 november, Poppy Day 

en met Kerstmis. 

Patricia en haar dochter Elizabeth vonden 

het initiatief van de stichting Faces To 

Graves om ter gelegenheid van 75 jaar 

vrijheid het evenement The Faces of 

Groesbeek te organiseren een fantastisch 

idee. Helaas is dit evenement door het 

Covid-19 virus komen te vervallen. 

Deze ontmoeting was voor mij heel bijzonder 

om de enigste dochter en de kleindochter te 

ontmoeten van de soldaat waarvan ik het 

levensverhaal heb mogen schrijven, dit zijn 

mooie momenten die tot stand komen als we 

contact krijgen met familie leden. 

Door mijn research voor het schrijven van 

het levensverhaal van John 

McGregor is Patricia ook meer te weten gekomen over het 

verleden van haar vader als militair, waarvan ze nooit wist.   

Tijdens het afscheid in restaurant “De Oude Molen’ heb ik haar 

het boek De historie van de  Canadese ere begraafplaats te 

Groesbeek’ van Gerrie Driessen kado gegeven, hiermee heb ik 

haar zo merkte ik, een groot plezier gedaan ze was er 

ontzettend blij mee ondanks dat het in het Nederlands is geschreven”. 

 

 En dan volgt er nu een interview met twee leden van het research team, 

allereerst Kim Huvenaars, lid sinds januari 2018. 

Kim: 

 “Mijn motivatie om me als vrijwilliger bij Faces To Graves aan te melden: ik heb 

de interesse in de Tweede Wereldoorlog via mijn 

vader en mijn opa en oma gekregen. Ik ben 

opgegroeid in Zeeland N.B., een dorpje aan Hell’s 

Highway. De herinneringen aan de oorlog zijn 

overal te vinden. Omdat we vlakbij Groesbeek 

wonen wandelden we daar regelmatig en de 

begraafplaats was een bekende en vertrouwde 

plek.  

Als kind is de oorlog ‘spannend’. Toen ik na een, 

voor mezelf moeilijke periode, besloot naar het 

Hurtgenwald af te reizen, bezocht ik met Duitse 

en Amerikaanse veteranen en hun familieleden 

plekjes daar en luisterde naar hun verhalen.  
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Ik merkte daar dat het de persoonlijke verhalen zijn die mij aangrijpen. Wie 

waren die mannen, wat maakten zij mee? En ook merkte ik dat de oorlog nog 

steeds leeft bij hun familieleden. Men zoekt nog steeds naar informatie en 

bezoekt de plaatsen waar hun familielid destijds gevochten hebben.  

Bij terugkomst stuurde een vriend me de oproep van Faces to Graves en wist ik 

meteen: Ik meld me aan als research vrijwilliger! En nu fotografeer en schrijf ik 

vol passie voor de stichting. Inmiddels staat er vier verhalen op de website. Twee 

verhalen worden er op het moment beoordeeld door het redactie team. En ik 

werk nog aan drie levensverhalen.  

Wat mij inspireert om door te gaan: Elke persoon heeft zijn eigen verhaal. Wie 

was hij? Waar kwam hij vandaan? Wat heeft hij allemaal meegemaakt? Een hoop 

uurtjes ploeteren achter de laptop om het verhaal te schrijven. Hopelijk lukt het 

om familie te vinden en contacten te leggen.  En uiteindelijk heb je een compleet 

document niet meer geschreven vanuit een naam, maar het is het levensverhaal 

van een persoon geworden! Dat maakt me dankbaar en geeft me positieve 

energie.  

Daarnaast zijn de stichting en het research team een fijne club mensen! Het is 

erg fijn om met ze samen te zijn, samen te werken en elkaar te helpen.“ 

 

Als tweede komt hier de motivatie van Gijs Krist: 

 “Ik kwam in contact met Alice in november 2018. In het dorp waar ik woon, 

Heerewaarden, is in de nacht van 21/22 juni 1944 een AVRO Lancaster van de 

Britse Royal Airforce gecrasht. Alle acht bemanningsleden kwamen daarbij helaas 

om het leven. Als Staartschutter was aan boord een jonge Canadees Clarence 

Elgy Scott. Ik heb deze crash onderzocht en een artikel geschreven voor het 

regionaal weekblad van de Gemeente Maasdriel.  

Nadat ik contact opgenomen had met Alice met een 

vraag over Clarence vroeg ze mij of ik zijn 

levensverhaal wilde schrijven. Ik greep deze kans met 

beide handen aan en zou eigenlijk alleen zijn verhaal 

schrijven. Dit vanwege drukke werkzaamheden en 

weinig tijd.  

Maar ik maak graag tijd vrij voor Faces to Graves en 

ben inmiddels lid van het Research Team geworden. 

Eerst met een kortdurende vrijwilligers overeenkomst 

op 28 December 2018 en nu sinds 13 Juli 2019 een 

gewone vrijwilligers overeenkomst.  

Inmiddels heb ik negen levensverhalen geschreven. 

De gesneuvelde militairen hebben nooit normaal kunnen ‘leven’. Geen gezin 

kunnen stichten, huis kopen, carrière maken in hun werk. Ze gaven hun leven 

voor onze vrijheid en dat mag nooit vergeten worden. Door hun verhaal te 

vertellen, kan ik mijn dankbaarheid tonen voor onze vrijheid”. 
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In april 2014 realiseerde Gijs met drie 

medebewoners van Heerewaarden een 

mooi gedenkteken voor de omgekomen 

bemanning van de geallieerde 

bommenwerper. 

 

 

 

 

Video call 1 mei o.l.v. Erin Collins, reporter CBC Calgary met Alice van Bekkum, 

Richard Russell and Julie Allen for Faces To Graves en Canadese familieleden van 

soldaten die in Groesbeek zijn begraven. Geweldig om hen nu in persoon te zien, 

i.p.v. alleen per email contact te hebben. De opnamen verliepen niet vlekkeloos, 

en sommigen lukte het helaas niet verbinding te maken. De opname van de 

bijdrage van Alice bleek achteraf niet gelukt. Al met al toch een speciale 

ervaring, ook al kwam bijna niemand van ons in beeld tijdens de uitzending. 

Hierbij een paar beelden die een indruk geven hoe deze video call verliep: 

 

 

 

 

 

 

 

      Margi Hollinshead / Private Kenneth 

       Rupert Hollingshead. 

 

 Alice in gesprek met Erin. 

 

 

 

 

 

    Carolyn Russell / Rifleman Oswald Edmund Cameron 
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Mark Cosens / Sergeant Aubrey Cosens       Paul Falvo / Lt John Douglas Williams 

 

 

 

 

 

 

Stephen Thomas / Capt. John Morris Jewell          Sydney Bucovetsky / Capt. Sydney 

                                          Sol Pappelbaum 

Van deze militairen staan alle levensverhalen op onze website, nog niet allemaal 

tweetalig, daar wordt aan gewerkt. 

Uitzending op CBC The National op 5 mei 2020: 

https://www.cbc.ca/player/play/1734189123707 

 

    Beelden zeggen meer dan woorden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cbc.ca/player/play/1734189123707
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Honderden bossen tulpen van de Canadese organisatie 

Dutch Liberation Canadian Society 2020 werden op 

vrijdag 1 mei afgeleverd bij de begraafplaats.  

Met toestemming van Commonwealth War Graves 

Commission zorgden medewerkers van Faces To 

Graves voor het tijdig plaatsen van de tulpen, samen 

vormden zij op 4 en 5 mei een warm eerbetoon aan 

onze bevrijders.  

 

    

 

                       Photo Kim Huvenaars 

 

 

 

Eerst afsnijden, dan in potten met 

water en… rijden maar… 

 

 

 

 

 

 

 Verdelen over de vakken… 

 

 

        Foto’s Henk Baron. 
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  Foto’s Henk Baron. 

 

 

 

Op zaterdag kwam de 

Canadese Militair 

Attaché Col. Timothy 

Young met zijn vrouw 

Michelle en twee van 

zijn medewerkers al 

vroeg om ons te 

helpen. 

Het weer zat niet altijd mee, 

donderslagen, hagel, zon en 

regen wisselden elkaar af, maar 

het resultaat was prachtig!  

 

Alle 

medewerkers 

van de 

zaterdagploeg. 

Nadat we klaar 

waren hielden 

we een 

ontroerende 
korte 

herdenking.  
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...en dat is de laatste! 

 

             Tot slot zetten we ook tulpen in  

         het Memorial. 

 

 

 

 

..en zo zag het er na een 

paar dagen uit: prachtig! 

 

 

 

 

 

 

  

                                   

En dat hoort er ook 

bij: alles na afloop 

opruimen. 
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Voor zijn vertrek gaf Col. Young mij enkele ‘coins’, met de boodschap die aan de 

vrijwilligers te geven die druk zijn geweest met de voorbereiding van het 

evenement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fred Hulsman     Hennie Koster    Marian Straatman

  

Dan mag ik u melden dat we eindelijk de achterstand in de redactie aan het 

inlopen zijn, dankzij redactieleden en vertalers. Dank voor jullie inzet! 

 

   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!  

 

 

 

 

 

 

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

https://www.facebook.com/FacesToGraves

