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Nieuwsbrief 

 

No 3 – voorjaar 2017 

 
 

 Van de voorzitter Alice van Bekkum 
 

 

 Het heeft een tijdje geduurd voor ik deze keer aan de nieuwsbrief begon. Er is 

veel gebeurd sinds u de laatste uitgave in 2016 heeft ontvangen; de hoogtepunten 

zal ik u noemen. 

 

 Ten eerste willen we iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd via 

de donatieknop op onze website of direct op onze bankrekening die ook op de 

website is vermeld. In het bijzonder willen we Paul Bickerton bedanken voor zijn 

inspirerende woorden en zijn gulle donatie! Hij is de oom van soldaat Walter M. 

Kasurak van de Argyll and Sutherland Highlanders of Canada (Princess Louise’s). 

 

 Helaas kunnen we niet iedereen die een bijdrage heeft overgemaakt 

persoonlijk bedanken omdat we geen contactinformatie hebben. We willen in dat 

geval onze dankbaarheid uitspreken aan u allen! 

 

 

Terugblik 

 

 De Nijmeegse Vierdaagse juli 2016. Na de 

herdenking op de begraafplaats ontmoette ik 

Charles Wehnes en zijn kleinzoon Gustaaf. Zij namen 

samen deel aan de Vierdaagse en ze bezochten het 

graf van Walter Douglas Armstrong, Warrant Officer 

Class II van het Regina Rifle Regiment. Walter was de 

oudste in een gezin van elf kinderen, de moeder van 

Charles’ schoondochter was zijn jongste zus. Charles 

vertelde mij dat er ieder jaar, als hij het graf bezoekt 

verse bloemen liggen. De familie in Canada zou heel 

graag weten wie dat steeds zo liefdevol doet? 

  

 

 

 

 

Op 14 oktober waren we samen met het 

bestuur van Holten en de Stichting Verenigde 

Adoptanten Amerikaanse Oorlogsgraven 

uitgenodigd door de Stichting Russisch Ereveld 

in Amersfoort. We kregen een indrukwekkende 

rondleiding over de begraafplaats, het 

monument en Kamp Amersfoort.  
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Op zondag 9 april 2017 was het precies 75 jaar 

geleden dat 77 Russische krijgsgevangenen door de 

Duitsers werden geëxecuteerd en in een massagraf 

begraven. Tot op de dag van vandaag is er geen 

informatie bekend over hen identiteit. Men heeft 

van horen zeggen dat het waarschijnlijk jonge 

soldaten uit Oezbekistan waren. De herdenking 

werd in alle vroegte gehouden op de plaats en het 

tijdstip van de executie. Er werd voor iedere soldaat 

een kaars aangestoken. 

 

 Net zoals wij met ons project Faces To Graves, 

wil ook het bestuur van de Stichting Russisch Ereveld 

ervoor zorgen dat deze soldaten niet worden 

vergeten.               Remco Reiding, Stichting Russisch Ereveld 

  

 

Waardoor ik mij opnieuw bevoorrecht voel om in vrijheid te kunnen leven; vrijheid die 

we mede aan de Canadese militairen te danken hebben! 

 

  

In Bergen op Zoom legden Adriaan van der Pol, onze penningmeester en ik bij de 

herdenking voor Canada Memorial 

Day namens de Stichting Faces To 

Graves een krans op het op de 

Canadese oorlogsbegraafplaats. 

De avond daarvoor woonden 

‘Canadays Lecture’ bij, een 

interessante lezing met als thema 

‘Vrijheid is een werkwoord’. 

 

 

 
Alice van Bekkum en Adriaan van der Pol 

 

  

 

Remembrance Day, 11 

november verzamelden we op 

een zeer koude en winderige 

begraafplaats in Groesbeek. 

Marko Kuipers, vrijwilliger van 

ons Research Team en ik 

legden samen een krans. 

Canadese militairen die in 

Duitsland zijn gestationeerd 

waren per bus met hun 

familieleden gekomen om de 

herdenking bij te wonen.  

 
 

  

               Alice van Bekkum en Marko Kuipers 
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Op de foto ziet u 

Ambassadeur mevr. Sabine 

Nölke en haar echtgenoot 

vooraan links van het pad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Op zondag 12 november waren we 

in verband met voor Remembrance 

Day ook aanwezig bij de herdenking 

bij het Nationaal Canadees 

Bevrijdingsmonument  in Apeldoorn. 

Dit monument ‘de man met de 

twee hoeden’  staat symbool voor 

de vriendschap tussen Canada en 

Nederland die ontstond na het 

verdriet van de oorlog. Een zelfde 

monument staat in Ottawa, maar 

dan in tegenovergestelde positie.  

Namens de Stichting Bevrijding ’45 

herdacht onze adviseur Jelle 

Reitsma in zijn toespraak twee 

militairen die in Groesbeek zijn 

begraven: Flight Sergeant William 

Andrew Cross van de Royal 

Canadian Air Force en Trooper 

Hedley Bannan van de 8th Princess 

Louise’s ( New Brunswick) Hussars.

                  
        Jelle Reitsma 
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 In november ontmoette ik ook 

Wim Felix, is een van de oprichters van 

een monument in Rha, Gelderland. 

Tijdens de hevige strijd bij Rha 

sneuvelden zeven soldaten om van de 

Queen’s Own Rifles of Canada. Hun 

namen staan ter herinnering op het 

monument.   

Wim Felix doneerde niet alleen zijn 

archief met informatie over deze 

soldaten, maar schonk ook een prachtig 

bedrag aan de Stichting Faces To 

Graves! Waarvoor heel veel dank!     Wim Felix 

 

 

 

 Eén van de soldaten was Donald Patience, die tijdens de 

strijd zwaar gewond raakte en overleed in een veldhospitaal. 

Toen zijn Regiment in Nijmegen verbleef had hij een vriendin 

die Joyce heette. Nadat hij was gesneuveld werden zijn 

bezittingen naar de familie opgestuurd, waaronder een foto 

van een mooie jonge vrouw. In oorlogstijd moesten militairen 

heel voorzichtig zijn in hun brieven naar huis; zo mochten ze 

geen achternamen of plaatsnamen noemen. Zijn familie heeft 

zich altijd afgevraagd wie Joyce zou zijn… 

 

 

 
Donald Patience 

               Joyce 
 

 In een laatste poging iets over Joyce te weten te 

komen, vroeg ik De Gelderlander om een artikel over 

haar te publiceren. Wie weet zou iemand haar van die 

foto herkennen? Het artikel kunt u op onze website 

vinden onder ‘Media’. Uit sommige reacties bleek dat 

zij de dochter kon zijn van een Brits echtpaar, Mary en 

William Eyre. Hij werkte bij Unilever en zij was een 

sopraan; hun dochter Joyce Marion werd in Nijmegen 

geboren. Er is zelfs een oudere dame geïnterviewd die 

dezelfde HBS als deze Joyce bezocht. Helaas herkende 

zij de foto niet. We hebben nog geen bevestiging van 

deze verondersteling. Maar wie weet komt er nog informatie binnen? 

 

 

ONTWIKKELINGEN 

 Door het artikel over Joyce hebben een aantal mensen contact met ons 

opgenomen; sommigen boden zich aan als vrijwilliger voor het Research Team. 

Anderen belden op en vertelden dat zij een graf hadden geadopteerd. Ik heb hen 

bezocht en kreeg gelegenheid om de brieven en foto’s die zij van familie van de 

militairen hadden, te kopiëren voor onze database. 
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 Donna Maxwell, ons gewaardeerde contact in Calgary, stuurde aan het eind 

van het jaar zo’n 90 foto’s, de meesten van luchtmacht militairen. Wat een prachtig 

resultaat is van haar ijverige onderzoek! Donna, dankjewel dat je de foto’s met ons 

wilt delen! 

 

 Via een familielid van een van de soldaten die in Groesbeek zijn begraven 

kregen we van Gary Silliker verhalen over soldaten die afkomstig zijn van Miramichi, 

New Brunswick en begraven zijn in Groesbeek, Holten en Bergen op Zoom. Als Royal 

Canadian Engineer (vergelijkbaar met onze Genietroepen) stuurde hij ook veel korte 

levensverhalen van Engineers. Gary door jou bijdrage hebben we weer wat minder 

werk aan dit tijdrovende project! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstavond was heel speciaal; enkele inwoners van Groesbeek hadden het initiatief 

genomen om kaarsjes te branden zoals dat al jaren gebeurt op de Canadese 

begraafplaats in Holten. Alleen het weer hielp niet mee: de harde wind blies keer op 

keer de kaarsjes uit. De vele vrijwilligers hadden het er druk mee om ze weer aan te 

steken. Uiteindelijk was het een prachtig gezicht; vele bezoekers woonden dit 

evenement bij. Voor Groesbeek is een nieuwe traditie geboren! 

 

 

  Voor een aantal vrijwilligers die bereid waren ons bij het onderzoek te 

helpen, hebben we een vrijwilligersbijeenkomst georganiseerd op 27 januari. Door 

middel van een Power Point Presentatie is informatie gegeven en hebben we de 

regels en voorwaarden uitgelegd om lid van ons Research 

Team te worden. We waren verheugd met de afvaardiging uit 

Holten die met hun jarenlange ervaring 

een waardevolle bijdrage leverden aan 

deze avond. Jelle Reitsma vertelde ook 

over zijn ervaringen in Apeldoorn en Bert-

Jan Sengers, bestuurslid van de Stichting 

Verenigde Adoptanten Amerikaanse 

Oorlogsgraven die zelf in Groesbeek 

woont stond ons met raad en daad 

terzijde.          
 

 

          Henk Vincent                                                                 Alice van Bekkum 
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Velen van hen melden zich diezelfde avond aan, daar was ik heel blij mee! We 

hebben nu acht vrijwilligers die actief zijn voor het Research Team.   

  
Foto’s: met dank 

aan  Paul ten 

Broeke)     

                                  

 

 

 

Hiervoor 

mochten we 

gebruik 

maken van de 

prachtige 

raadszaal van 

de gemeente 

Berg en Dal. 

 

 

 

 

 

 In januari ontvingen we een email van Antoon Verbakel, lid van 

Documentatie Groep Volkel. Hij had onze folder in het Bevrijdingsmuseum gevonden 

en bood aan om de informatie die deze groep heeft verzameld over WWII vliegtuig-

crashes en de slachtoffers daarvan met ons te delen. Weer werden we verwend met 

uitgebreide informatie voor onze database, dat wordt zeer gewaardeerd! 

 

 

 Zondag 12 maart bezocht een groep studenten van het Kingsway College in 

Etobicoke, Ontario de 

begraafplaats in Groesbeek.  

   
  We delen poppies uit aan de studenten 

 

Eerder was ik benaderd door Jennifer MacDonald 

een van de onderwijzers en een achternicht van 

Sapper Leslie Roherty van de Royal Canadian 

Engineers. Zijn naam staat op de herdenkingsmuur 

Alice van Bekkum en Jennifer MacDonald     van het ‘Memorial’, dat betekent dat zijn lichaam 
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nooit is gevonden. Voor familieleden is 

het nog moeilijker niet te weten wat er 

met hun ‘soldaat’ is gebeurd.  

 

 

We hebben een krans gelegd bij zijn 

naam op de muur om hem te 

herdenken. 

  

 

Ik moet u bekennen dat de Royal 

Canadian Engineers een speciaal 

plekje in mijn hart hebben sinds mijn 

eerste zoektocht naar informatie over de soldaat in een eenzaam graf op de 

algemene begraafplaats in Gorinchem. Die soldaat was Harold Magnusson van de 

23e Field Company RCE, hij sneuvelde tijdens een moeizame operatie genaamd 

‘Berlin’. Onder zeer zware omstandigheden toonden de Royal Canadian Engineers 

en de Royal Engineers hun moed en  kracht en evacueerden zo’n 2400 ingesloten, 

uitgeputte geallieerde militairen bij Arnhem nadat Operatie Market Garden was 

mislukt. Harold en Leslie zaten in dezelfde boot die getroffen werd door een 

voltreffer… 

 

 Woensdag 12 april ontmoette ik Laurie Doxsee die kort daarvoor een bericht 

had gestuurd dat ze met haar kleindochter Madeline naar Europa zou komen. Deze 

reis was georganiseerd door de 

Centanial High School van Belleville, 

Ontario. Na hun bezoek aan Vimy 

Ridge kwamen ze naar het Nationaal 

Monument Kamp Vught. Dat was een 

goede gelegenheid om Laurie te 

ontmoeten. Lees meer over het grote 

verdriet van Laurie’s moeder, weduwe 

van Allen Weese, Pilot Office bij de 

Royal Canadian Air Force in 

Nieuwsbrief 2016- No.2. Te vinden op 

onze website onder ‘Media’. 

 

 

 

 Vlak voor het afronden van deze nieuwsbrief 

gebeurde er iets speciaals. Op de begraafplaats 

ontmoette ik onverwachts familieleden van Aubrey 

Cosens. De Sergeant van het Regiment Queen's 

Own Rifles of Canada die tijdens het Rijnland 

offensief uitblonk door heldhaftig optreden waarvoor 

hij onderscheiden werd met het Victoria Cross. Hij zou 

dat zelf nooit meer horen want hij werd door een 

scherpschutter gedood voor hij die kans kreeg. 

 

 En nu ontmoette ik zijn naamgenoot Aubrey, het 

jongste lid van het gezin van Mark Cosens. 
              Cosens family 
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Hier ziet u de mannen van de Commonwealth 

War Graves Commission die de begraafplaats 

zo geweldig onderhouden samen met de 

naamgenoot van Sergeant Aubrey Cosens. 

 

 

Door bezoekers worden zij vaak gevraagd het 

graf van Aubrey Cosens aan te wijzen. Deze 

keer werd dat aan hen gevraagd door een 

familielid! 

 

 

 

PLATFORM 

 

 

 Laat ik u eerst iets vertellen over het platform dat ‘Canadian War Graves.NL’ is 

genoemd. Dit platform wordt gevormd door afgevaardigden van de stichtingen 

voor de drie Canadese begraafplaatsen in Nederland. Het platform werkt aan de 

ontwikkeling van een professionele database waarin gegevens van alle Canadese 

militairen die in ons land zijn begraven worden verzameld . Samenwerking aan te 

gaan vergroot de kans op succes. De afzonderlijke stichtingen houden wel hun 

eigen verantwoordelijkheid en identiteit.  Het platform vergadert maandelijks en is nu 

bezig met fondsenwerving zodat een IT bedrijf opdracht kan krijgen om dit virtueel 

monument te ontwikkelen. 

 

 

FACES TO GRAVES 

 

 Onlangs hadden Jelle Reitsma en ik een bijeenkomst met twee dames van de 

Commonwealth War Graves Commission: Liz Sweet, director External Relations en 

Christine Connerty, Commemorations en PR Supervisor. Ze waren onder de indruk 

van ons project en zeiden dat het een enorme uitdaging is Vanaf het allereerste 

begin van ons project hebben we toestemming om hun gegevens voor onze 

database te gebruiken. We spraken met elkaar over de mogelijkheid om in contact 

met familieleden te komen d.m.v. van nieuwe media mogelijkheden. Liz stelde voor 

toestemming van de locale autoriteiten te vragen voor het plaatsen van een 

informatiezuil buiten de begraafplaats zelf, bijvoorbeeld net voor de ingang. 

 

 

 Op de bestuursvergadering van Faces To Graves op 9 maart namen we 

afscheid van onze Vicevoorzitter/Secretaris Jan van Loo. Zonder zijn inzet zou de 

stichting nooit zijn opgericht en we zijn Jan dankbaar voor alles wat nadien hij voor 

ons heeft bereikt. Vanaf het begin wisten we dat hij niet voor onbepaalde tijd 
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bestuurslid zou blijven, maar we zijn verheugd dat hij 

als adviseur met ons verbonden blijft! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
                Namens het bestuur bedankt Alice Jan hartelijk en overhandigd   

                hem  een paar flessen in Groesbeek geproduceerde wijn. 

 

 

 

 

 

De bestuursleden van de stichtingen van Holten en Groesbeek waren 23 maart 

uitgenodigd door het bestuur 

van Bergen op Zoom. Na een 

hartelijk welkom in het 

Bevrijdingsmuseum Zeeland 

kregen we van directeur Stef 

Traas een interessante 

rondleiding. ’s Middags stond 

er een vergadering van het 

platform op het programma 

terwijl de overige gasten de 

begraafplaats in Bergen op 

Zoom bezochten. We sloten 

deze gezellige dag af met een 

warme maaltijd waarna 

iedereen huiswaarts keerde. 

 

 

 

 

 Het bestuur van Faces To Graves Groesbeek is nu gestart met fondsenwerving 

door het benaderen van locale bedrijven om een bijdrage te vragen. U kunt wel 

begrijpen dat we niet zonder financiële ondersteuning kunnen bestaan. 

 

 Op onze website hebben we een aantal website links geplaatst; deze zijn van 

organisaties die hun informatie met ons delen. Ook van de Groesbeek Airborne 

Vrienden; we onderhouden nauwe contacten met deze actieve organisatie die ons 

met raad en daad ondersteunt.   

  

 

 Tenslotte willen wij u vragen onze Facebook pagina te bezoeken en deze te 

‘liken’ en door te sturen aan uw contacten: 

https://www.facebook.com/FacesToGraves 

 

https://www.facebook.com/FacesToGraves

