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Nieuwsbrief      
 

No 2 – najaar 2016 
 

      
 

Van de voorzitter Alice van Bekkum 

 

 

In onze eerste nieuwsbrief heeft u alles kunnen lezen over de start van ons project 

Faces To Graves. Daarna is er veel gebeurd en in gang gezet. Het is als het bouwen 

van een huis, de buitenmuren zijn snel gebouwd maar de afwerking neemt de 

meeste tijd en aandacht in beslag. En dan valt het niet altijd mee om geduldig en 

positief te blijven, maar we blijven ons inzetten voor een goed resultaat. 

 

 

 

Eind 2015 bezochten Marko Kuipers en zijn partner 

Thalia Weideman het graf van Captain John Jewell 

van het Algonquin Regiment. Marko vond onze 

folder op de begraafplaats en nam later contact 

op. Inmiddels zijn hij en zijn partner Thalia actief als 

lid van ons Research Team. Zij hebben op zich 

genomen onderzoek te doen naar alle 

gesneuvelde militairen van het Algonquin Regiment 

en dat zijn er nogal wat: 91 graven en 12 vermisten. 

Marko heeft ook een LinkedIn Group voor Faces To 

Graves opgezet, die hij voor ons zal beheren. Wij zijn 

zeer verheugd met dit actieve paar! 

 
       

                          Marko en Thalia. 

 

 

 

 

Op 8 april maakten we kennis met de 

nieuwe burgemeester van de 

gemeente Berg en Dal mr. Mark 

Slinkman. Hij draagt ons initiatief een 

warm hart toe. 

 

Groesbeek, Millingen aan de Rijn en 

Ubbergen zijn op 1 januari 2015 

gefuseerd. Zij gaan samen verder 

onder de naam Berg en Dal. 

 

 
Burgemeester Slinkman, Jan van Loo en Alice van Bekkum. 
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Diezelfde week kwam er post uit 

Amherst, Nova Scotia. Ray Coulson, 

curator van het North Nova Scotia 

Highlanders Regimental Museum stuurde 

ons kopieën die hij had gemaakt van de 

Roll of Honour die het museum in 

boekvorm  heeft. 

 

 
    Post Ray Coulson. 

 

 

 

 

Alle papierwerk is nu gescand en verwerkt in ons bestand. 

Ray heeft een DVD van ons ontvangen met daarop alle 

digitale bestanden. We zijn Ray heel dankbaar voor zijn 

inzet! 

Ik kwam in contact met Ray Coulson dankzij Edison Smith, 

neef van Sergeant E.A. Smith van het North Nova Scotia 

Highlanders Regiment. 

 
Graf E.A. Smith. 

 

 

 

En er kwam nog een verrassing per post binnen: 

Wigger van der Horst uit Apeldoorn stuurde een 

prachtige DVD met daarop de ‘Glen Memorials’ 

van Greg Pollard voor het Stormont, Dundas and 

Glengary Highlanders Regiment en nog veel 

meer.  

 

 
 

 

 

 

 

Greg heeft ons toestemming gegeven de‘Glen 

Memorials’ voor onze database te gebruiken. 

Greg en Wigger heel veel dank voor deze 

geweldige aanvulling over de ‘Glens’! 
 

 

Voorbeeld van een Glen Memorial van John Leo MacDonell. 

 

 

 

Op 14 juli hadden we afgevaardigden op bezoek van de stichtingen van de 

Canadese begraafplaatsen in Holten en Bergen op Zoom op bezoek. We kwamen 

bij elkaar in het Bevrijdingsmuseum. Daar hebben we er met elkaar over gesproken 

of het niet verstandig zou lijken met elkaar samen te gaan werken. We maakten een 

vervolgafspraak op 29 september in Holten om onze samenwerking te bespreken. 
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Op de derde dag van de 100e 

Vierdaagse 21 juli was RCL Branch 

005 weer aanwezig met de 

promotietent. Deze keer op een 

prachtige plaats direkt langs het 

parcours. De folders van Faces To 

Graves stonden ook op tafel. 

 

 

 

Het was een indrukwekkende herdenking 

door de Canadese militairen die 

deelnamen aan de Vierdaagse. 
De color party door de leden van Branch 005. 

 

 

 

 

 

 
                Erewacht. 
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We houden nog steeds een oogje op het bezoekersboek in de kastjes op de 

begraafplaats, soms met een verrassend resultaat. Michelle Howden-Strang liet in 

februari en in april een boodschap achter waarin ze schreef: “Nu we weer hier 

gestationeerd zijn kunnen we vaker het graf van mijn opa bezoeken.” Als adres 

stond er alleen ‘Goch’. Tot ze een derde boodschap achterliet, dit keer met een 

volledig adres in het Duitse Goch. Nu konden we haar een brief sturen waarop al 

snel een reactie kwam.  

 

Michelle vertelde dat binnen enkele dagen haar ouders zouden komen en dat zij de 

herdenking tijdens de vierdaagse wilden bijwonen. We spraken af elkaar te 

ontmoeten en dat was wel heel speciaal.  

 

Zo kon ik een foto maken van de zoon en 

kleindochter bij het graf van Britse Sergeant 

James Strang, Royal Air Force Volunteer Reserve 

die op 2 juni 1942 gesneuveld is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zoon Malcolm en kleindochter Michelle. 

 

 

Het was fijn deze RAF familie te ontmoeten, want 

ook Michelle’s vader was bij de RAF en haar 

echtgenoot John en zoon Alistair zijn bij de Royal 

Air Force! 

 
v.l.n.r.boven Gerard Hendriks president 

Branch005, Michelle Howden, John Howden, 

               v.l.n.r.onder Mr. en Mrs. Strang, Alice van Bekkum. 

 

 

Tijdens de vierdaagse ontmoette ik ook Janine Peeters oprichtster Canada2Leaf. Zij 

heeft nu een eigen bedrijf PA Dynamics en zij toonde zich bereid om tevens ons 

bestuur zo nodig te adviseren. Janine plaatste een oproep voor  Faces To Graves op 

haar Facebookpagina waarop o.a. Hana Bhuiyan reageerde. Zij woont sinds kort 

met haar Nederlandse partner Jochem Boeke in Malden en ze bood aan ons te 

helpen. Hana maakt inmiddels actief deel uit van ons Research Team. 

 

 

Toen ik de opname van Kasper Tijs zag die hij met zijn drone had gemaakt van het 

monument voor Ernest Harrison in Leuth was ik onder de indruk. Zelf was ik betrokken 
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bij de oprichting van dit 

monument dat in juni 2015 

door Ernests zus Beatrice 

Messinger werd onthuld. De 

naam van Ernest staat op het 

Memorial, op de muren met 

namen van vermiste militairen. 

Zijn graf is nooit gevonden, 

maar nu staat er een 

monument op de plaats waar 

hij is gesneuveld. Beatrice 

logeerde bij de ouders van 

Kasper, wiens moeder Jose al 

het mogelijke heeft gedaan 

om het veldgraf alsnog te 

vinden.     Beatrice Messinger en Jose Levelink bij het monument in Leuth. 

 

Ik vroeg Kasper of hij bereid was een opname van de begraafplaats in Groesbeek te 

maken. En het resultaat mag er zijn, u vindt zijn film op onze website:  

http://www.facestograves.nl/index_nl.html#film 

 

 

Marian Leusink, lid van ons Research Team vanaf het eerste uur had contact met 

Corina O’Hearn, een familielid van soldaat Edward John Munroe van het North Nova 

Scotia Highlanders Regiment. Corina, zelf een marketing consultant van beroep 

bood aan een Facebook pagina voor Faces To Graves te maken. 

 

Nadat Hana bij ons Research Team kwam sprak ik met haar over Corina’s aanbod. 

Hana bood aan de Facebook pagina te onderhouden, d.w.z. de boodschappen 

beantwoorden en de binnengekomen informatie en foto’s te archiveren. We hopen 

dat dankzij Corina veel mensen de weg naar onze Facebook pagina weten te 

vinden https://www.facebook.com/FacesToGraves/ 

 

 

En wat te denken van Margaret Chase die haar complete archief met informatie 

over haar oom Pilot Officer Air Gunner Frederick 

William Campbell naar ons heeft gestuurd 

samen met twee boeken waar iets over hem in 

staat. Met de opmerking of we er voorzichtig 

mee willen zijn en na bestudering terug willen 

sturen.  

Dat zullen we zeker doen en nadat alles is 

gescand gaat dit pakket weer retour naar 

Margaret. Haar nicht Kathleen MacMillan en 

haar broer John maakten voor een school 

project een prachtige video over hun oudoom 

Ted Campbell: https://youtu.be/2IZn5BwHHSs 

 

 

Op 2 september kwam er een brief van Laurie Doxsee uit Demorestville,ON. Wij 

konden haar eerder een brief sturen omdat zij haar boodschap in het 

http://www.facestograves.nl/index_nl.html#film
https://www.facebook.com/FacesToGraves/
https://youtu.be/2IZn5BwHHSs
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bezoekersboek achterliet met haar complete 

adres. Toen ik de brief las schoten er tranen in 

mijn ogen, wat een dramatisch verslag! Laurie 

schreef dat Pilot Officer Allen Weese, Bob 

genoemd, de eerste echtgenoot was van haar 

moeder Marjorie. Laurie’s moeder hertrouwde 

in 1946. Helaas heeft ze nooit tegen Laurie over 

Bob gesproken, wellicht omdat het haar teveel 

aangreep en uit respect voor haar 2e 

echtgenoot Elliott Whiteman. 

Pas 5 jaar na de dood van Elliot besloot ze 

samen met Bob’s zus Ethel naar Holland te 

gaan voor de 60e herdenking van onze 

bevrijding. Op 1 mei 2005 viel zij van de trap bij 

het gastgezin waar zij en Ethel verbleven. Na 

aankomst in het ziekenhuis is zij overleden. Ze 

heeft dus nooit afscheid van Bob kunnen 

nemen bij zijn graf. Hij werd slechts twee weken 

na hun huwelijk ingescheept naar Europa. Daar 

werd een jaar later zijn toestel neergeschoten…
                     Bob en Marjorie op hun trouwdag. 

                                                                                                                

Ik vond op internet een filmpje waarin Bob voorkomt, gemaakt n.a.v. het boek 

‘Letters from a bomber Pilot: https://www.youtube.com/watch?v=z7E8s4y73Ow 

 

 

Op 19 september was er een 

herdenking voor Operatie Veritable 

(Rijnland offensief). 

 

 

 

 

 

Na de herdenking kon ik Defensie-Attaché van 

Canada Kolonel Michael Hogan vragen mee te 

gaan naar het graf van Alan Gee. Daar 

maakte hij kennis met An Berben, geboren 

Schreven. Vlak na de oorlog adopteerde zij het 

graf van Trooper Alan John Gee van het South 

Alberta Regiment samen met het graf van 

Rifleman William Cuthbertson Calbert van de 

Queen’s Own Rifles of Canada. Al die jaren 

zorgt ze voor de geadopteerde graven. Is dat 

niet speciaal?      

         

            

 Defensie-Attaché Kol. Michael Hogan en An Berben.  

https://www.youtube.com/watch?v=z7E8s4y73Ow
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An Schreven 

met haar 

jongere zusjes 

bij Alan Gee’s 

graf. 

  

    
                                   Alan John Gee. 

 

Eerder dit jaar schreef Alan Gee’s broer Edward die in Osoyoos BC woont ons een 

brief. Hij had over ons project gehoord en wilde informatie doorgeven over zijn broer. 

Namelijk dat er ook een meer naar hem is genoemd: het Gee Lake in Carlea, 

Saskatchewan. Edward en zijn vrouw hebben An Berben in 2005 bezocht. 

 

Het werven van vrijwilligers voor het Research Team en het beheer van de website 

die in ontwikkeling is gaat door. Daarvoor plaatsen wij oproepen in locale kranten 

e.d. Dit hele project staat of valt met de inzet van gemotiveerde mensen die net als 

wij het verhaal van de militair in het graf zichtbaar willen maken.  

 

Tot zover hebben de oprichtingsbijdrages van de bestuursleden dit project 

gefinancierd. Toen de bodem van de pot in zicht kwam hebben we subsidie 

aangevraagd bij het Vfonds en de provincie Gelderland. Wij hopen op een positief 

resultaat.  

 

Het goede nieuws is dat de samenwerking met beide besturen van Holten en 

Bergen op Zoom heeft geleid tot het besluit de handen in elkaar te slaan.  

Er wordt nu een werkgroep gevormd van enkele afgevaardigden van alle partijen 

die zich gaat richten op het ontwikkelen van een gezamenlijke Faces To Graves 

website waarin alle in ons land gesneuvelde Canadese militairen worden 

opgenomen in de database. En dat is geweldig nieuws, samen sterk! 

 

Tijdens de bijeenkomst in het gemeentehuis van Rijssen werden we getrakteerd op een heerlijke lunch. 

V.l.n.r. Adriaan van der Pol penningmeester, Hana Bhuiyan gast, Alice van Bekkum voorzitter,  

Jan van Loo secretaris/vice-voorzitter en Jelle Reitsma, adviseur. 


