BELEIDSPLAN

INLEIDING
De betrokkenheid van Canada bij de bevrijding van Nederland gedurende de
Tweede Wereldoorlog is voor Nederland van zeer groot belang geweest. In totaal
heeft Canada in WW II 1.081.865 militairen ingezet. Meer dan 7000 Canadezen
verloren het leven in de strijd een einde te maken aan de Duitse bezetting van
Nederland.
Op een heuvel bij Groesbeek bevindt zich de grootste in Nederland gelegen
Canadese Oorlogsbegraafplaats. Op deze begraafplaats rusten 2.618 militairen
waarvan naar nationaliteit 2.331 Canadezen, 255 Britten, 3 Belgen, 2 Australiër, 2
Pool, 1 Nieuw-Zeelanders, 1 Nederlander, 1 Rus en 1 Joegoslaaf.
Van 21 begraven militairen is de identiteit niet bekend.
Op het ‘Groesbeek Memorial’ staan de namen vermeld van de 1015 gesneuvelden
die nog steeds vermist zijn.
De meeste van de in Groesbeek begraven militairen zijn gesneuveld gedurende het
Rijnlandoffensief tussen 8 februari en 10 maart 1945 Op de begraafplaats liggen ook
veel bemanningsleden van de Royal Canadian Air Force begraven.
Op 19 mei 2015 is de Stichting Faces to Canadian War Graves Groesbeek opgericht,
tevens gebruiksnaam Faces to Graves opgenomen in het register van de Kamer van
Koophandel.

DOELSTELLING
De Stichting heeft ten doel om voor de in Groesbeek begraven en herdachte
militairen, historisch en necrologisch onderzoek te verrichten en een levensverhaal te
schrijven, voor de nabestaanden en geliefden maar ook voor instructieve doeleinden
en onderzoek. Deze levensverhalen en foto’s met militaire documentatie, brieven e.d.
zullen gratis ter beschikking gesteld worden in een database op onze website.
Ons ideaal is om een bezoekerscentrum in te richten bij de ingang van het kerkhof
maar vooralsnog ligt de nadruk van onze activiteiten op het schrijven van de
levensverhalen. Wanneer wij voldoende financiële mogelijkheden en management
capaciteit hebben zullen wij het bezoekerscentrum serieus overwegen.

BESTUUR
De Stichting Faces to Canadian War Graves werd opgericht door Alice van
Bekkum-van`t Verlaat als voorzitter, Jan C.K. van Loo als secretaris/vicevoorzitter en
Adriaan van der Pol als penningmeester.
Dhr van Loo trok zich in mei 2017 terug uit het bestuur en bleef aan als adviseur tot
juli 2020. Dick Akerboom trad in 2018 toe tot het bestuur als vicevoorzitter. Wim
Poppenk is voorzitter van het Research Team.
Jelle Reitsma is adviseur sinds 2016 en Bas van de Kieft trad toe als adviseur in
2019. Julie Allen (Canadese) is Communicatie Officer voor Canada sinds 2019.
Het bestuur wordt bijgestaan door het Comité van Aanbeveling.
Bestuursleden, adviseurs en leden van het Comité van Aanbeveling zijn allen
vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden of kosten.

HOE WILLEN WIJ DIT BEREIKEN
Basis informatie en beperkte militaire informatie is vaak te vinden maar voor een
levensverhaal en foto’s is veel en actief onderzoek nodig.
Wij hebben onze eigen onderzoeksgroep waar op dit moment ongeveer 35
vrijwilligers actief bezig zijn met onderzoek.
Wij streven er ook naar bezoekers te informeren over de bevrijdingsgeschiedenis van
Nederland en Europa en de rol van Canada bij de bevrijding van Nederland in het
perspectief van de levensverhalen.

SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES.
Wij hebben uitstekende contacten opgebouwd met het Informatiecentrum Canadese
Begraafplaats Holten (ICB) en de Stichting Bevrijding Brabantse Wal die onderzoek
doet voor de gesneuvelden die op de Canadese Militaire Begraafplaats in Bergen op
Zoom begraven zijn.
In gezamenlijk overleg is in 2018 besloten tot oprichting van de Stichting Canadian
War Graves Nederland (CWG NL).
Deze stichting zal de website realiseren waar de levensverhalen van alle in
Nederland begraven Canadese militairen een plaats moeten krijgen, niet alleen de
militairen die in Holten, Groesbeek en Bergen op Zoom zijn begraven, maar ook zij
die een laatste rustplaats hebben op een van de 196 begraafplaatsen in Nederland
waar gesneuvelde militairen begraven zijn. Dat geldt ook voor de levensverhalen van
de gesneuvelden van wie geen graf bekend is, maar waarvan de namen op de
herinneringsmuur in Groesbeek te vinden zijn.
Wij werken ook samen met de Commonwealth War Graves Commission, de
Oorlogsgravenstichting en het Ministerie voor Veteranen Zaken in Canada.

Voorts zoeken wij samenwerking met universiteiten, militair historische instituten en
andere onderwijsinstellingen ter ondersteuning van onze onderzoeken.
Het spreekt vanzelf dat de Stichting bij al haar activiteiten uiterste zorgvuldigheid zal
betrachten voor wat betreft de privacy en de wensen van familieleden van de
overledenen.

KOSTEN EN FINANCIERING
De Stichting heeft beperkte financiële middelen, net voldoende om de kosten van
onderzoek, herdenkingen en administratie te betalen. Ons jaarlijks budget hiervoor is
5000 euro.
Voor de viering en herdenking van onze 75 jarige bevrijding, nu 75 jaar +1,
organiseren wij in mei 2021 de herdenking ‘The Faces of Groesbeek’ met een
budget van 15.000 euro. Wij zijn actief op zoek naar fondsen hiervoor.
Onze financiering komt van individuele donaties, bijdragen van bedrijven en
overheidssubsidies.
Wij hopen onze onderzoekscapaciteit verder uit te breiden en te professionaliseren.
De nationale database is de verantwoordelijkheid van de stichting Canadian
Wargraves Nederland (CWGNL) en wordt door deze stichting betaald. Toegang tot
de database gaat via de eigen website van CWGNL en via de websites van de
deelnemende stichtingen, waardoor iedere begraafplaats een eigen database heeft
met een link naar de nationale database.

Stichting Faces to Canadian War Graves Groesbeek

Alice van Bekkum-van `t Verlaat
Dick Akerboom
Adriaan van der Pol

