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Nieuwsbrief 
 

No 5 – voorjaar 2018 

 
 

 Van de voorzitter Alice van Bekkum 
 
 
 

 Na alle hoogtepunten die ik u in de laatste nieuwsbrief kon vertellen is er 
intussen opnieuw van alles gebeurd. Belangrijkste punt is de uitbreiding van het 

bestuur. Ik vergat de vorige keer te vermelden dat Laurens van Aggelen zomer 
2017 ons, toen kleine, bestuur kwam versterken. Als collega RCL-lid had ik hem 

van de noodzaak van aanvulling van ons bestuur verteld en hij beloofde 
spontaan ons te helpen, ondanks zijn drukke werkzaamheden. Maar helaas het 
werd hem toch te veel door nieuwe opdrachten, zoals het schrijven van WWII 

gerelateerde boeken en hij moest alweer afscheid nemen van ons bestuur. Op 
dat moment bestaande uit de penningmeester en mezelf. Gelukkig kwam er licht 

aan de horizon toen Wim Poppenk, voormalig lid van de operationele leiding van 
het Memory Museum in Nijverdal bereid bleek ons bestuur te versterken als lid/ 
coördinator leden Research Team. Later dit jaar kwam Dick Akerboom uit 

Nijmegen erbij als Vicepresident. Geweldig, met ook nog eens twee betrokken 
adviseurs hebben we nu een stevig bestuur, dat zich persoonlijk aan u voorstelt 

op onze website.  
 

Graag wil ik hier mijn dank uitspreken voor alle inzet van onze 

bestuursleden, ik denk daarbij ook aan de vele kilometers die ze moeten reizen 
voor vergaderingen en andere verplichtingen. 

 
 Zoals u begrijpt kunnen wij uitsluitend werken aan dit project door 
donaties; we willen iedereen die een steentje heeft bijgedragen hartelijk danken! 

Ook Richard Meeussen van herberg-restaurant ’t Zwaantje in Mook bedanken we 
voor zijn gastvrijheid m.b.t. de bijeenkomsten van het Research Team. Hij stelt 

ons gratis vergaderruimte ter beschikking waar ook steeds heerlijke koffie en 
thee voor ons klaar staat met, niet te vergeten een lekker koekje! 
 

In november hebben we oproepen geplaatst in lokale bladen, daarop 
meldde zich een nieuwe vrijwilliger. Maar ook Radio De Streek nodigde Faces To 

Graves uit voor een life interview op 17 december; we mochten daar life 
vertellen over ons project.  Hennie Koster, lid van ons Research Team ging met 
me mee. Toen hem gevraagd werd hoe het was om onderzoek te doen naar een 

soldaat in een van de graven ontroerde hij mij met zijn antwoord: “Eerst is het 
alleen maar een naam, maar als je klaar bent met het samenstellen van zijn 

levensverhaal zit hij in mijn hart!”  
 



2 
 

 TV Berg en Dal bood de gelegenheid om 

voor de camera een oproep voor vrijwilligers te 
doen, u vindt dit interview op de website. 

 
 

 

 
 

 
De Gelderlander kwam 22 november 

met een artikel n.a.v. een interview door Mitch 

Suijkerbuijk op de begraafplaats. Research 
Team lid Fred Hulsman kon vertellen over zijn 

kant van het werk. Het werd een prachtig 
artikel waarop veel reacties kwamen en zelfs 
nieuwe vrijwilligers die zich aanmelden voor 

het Research Team!  
 

 
 

Maar eerst neem ik u nog even mee terug naar kerstavond 2017: voor de 
2e keer werd door het ‘Lichtjescomité’ op 24 december de ‘Lichtjesavond’ 
georganiseerd. Er waren schoolkinderen opgeroepen om de kaarsjes bij de 

graven te plaatsen. 
 

Vele vrijwilligers zetten zich in om 
alles in goede banen te leiden, zelf was ik 
een van deze vrijwilligers, samen met een 

aantal leden van ons Research Team.  
 

 
-Alice bij ‘haar’ vak- 

 

Fred Hulsman had foto’s gezet bij 
de graven waar hij al een levensverhaal 
voor heeft geschreven.  

   
De nieuwszender Hart van Nederland besteedde veel aandacht voor de graven 

waar een foto bij stond. 
 

 

 
 

 
 

 

Zoals bij het graf van Lt. 

William John Kotchapow 

van hetRoyal Canadian 

Infantry Corps. Op 10 

september 1944 sneuvelde 

hij op 20-jarige leeftijd.. 
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..en Pte.W.L. Merpaw van de Argyll and 

Sutherland Highlanders of Canada 

Princess Louise’s. Hij sneuvelde ook op 

20-jarige leeftijd op 30 januari 1945. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
      
 

 
    Het was een prachtig schouwspel en alle kaarsen branden de hele Kerst! 

  

 

 
 

 
Op 8 februari 2018 organiseerde de stichting Groesbeek Airborne Vrienden 

een mooie herdenking voor Operatie Veritable. Ook hier werden schoolkinderen 

ingezet om actief deel te nemen. De erewacht bestond uit de leden van de Royal  
Canadian Legion - Branch 005 en er was een korte overweging door Pastoor 

Henk Janssen. 
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Ellen van Haaren, lid van het 

Research Team en Alice legden 

het bloemstuk. 

 
 

 

 
 

 

Er werd deze keer aandacht  

besteedt aan Regiment Black  

Watch of Canada. 

 

Enkele gesneuvelden waren  

er uitgelicht en hun verhaal  

werd verteld. 

 
 

 
 
Afgevaardigden van het platform Canadian War Graves.NL hadden op 29 

maart een afspraak met de Canadese ambassadeur, mevrouw Sabine Nölke. We 
hebben haar uitgebreid verteld waar we mee 

bezig zijn en zij is zeer ingenomen met ons 
initiatief en zal het onder de aandacht brengen 
van relevante organisaties in Canada.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Aan het eind van het gesprek werd een foto van 

de groep gemaakt, en al voor we thuis waren had 
de ambassadeur deze op een tweet geplaatst!  
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Ook nemen we intussen actief deel aan WO2GLD, die alle WWII 
organisaties in de provincie Gelderland zichtbaar maakt en met elkaar verbindt. 
Meer daarover vindt u op de website www.wo2gld.nl Op de laatste bijeenkomst 

hoorden we dat er een informatiecentrum WWII wordt gerealiseerd midden in 
het centrum van Nijmegen, gefaciliteerd door het Nationaal Bevrijdingsmuseum. 

In het Informatiecentrum, zo’n 200 m2 groot, worden alle organisaties zichtbaar 
gemaakt op locatie; ook Faces To Graves zal zich daar presenteren. Opening 
februari 2019. 

 
 

Het Research Team een dagje uit. Op een prachtige dag hebben we 21 
april de vrijwilligers van het Research Team getrakteerd op een uitje. Wij zijn ons 
terdege bewust dat we zonder vrijwilligers nooit dit enorme project kunnen 

realiseren en wilden hen als bestuur eens verwennen. De dag werd 
georganiseerd door Wim Poppenk en we werden eerst hartelijk ontvangen door 

onze collega’s van het Informatie Centrum Begraafplaats in Holten.  
 
 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

                                         

Henk Vincent geeft uitleg.. 

   

    

http://www.wo2gld.nl/
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..en Edwin neemt een deel van onze groep 

mee naar de begraafplaats. 
             

            

 
 

 
 

 

 

v.l.n.r. Ab WaakopReijers ICB, 

Jelle Reitsma FTG, Alice van 

Bekkum FTG, , Jan Braakman 

ICB, Edwin van der Wolf ICB, 

Henk Vincent ICB, Wim 

Poppenk FTG en Adriaan van 

der Pol FTG. 

 

Iedereen was onder de indruk van dit prachtige gebouw en de inrichting, maar 
ook van de rondleiding op de begraafplaats die daarna plaats vond. Men zag het 
al helemaal voor zich: wat zou het mooi zijn als we ook in Groesbeek zo’n 

gebouw hadden… 
 

Tot slot een groepsfoto van het Research Team en bestuursleden van FTG voor vertrek. 
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Daarna reden we door het mooie landschap naar 
het Memory Museum in Nijverdal, eerst de thuisbasis van 

Wim. Daar gebruikten we de lunch en kregen we een 
rondleiding (natuurlijk door Wim) door het museum. We 
sloten af met koffie en wat lekkers voor iedereen weer 

huiswaarts keerde. Een geslaagde dag 
kregen we na afloop te horen.  

 
 
 

 
Wim Poppenk  
  
 
 

 
 

 
De dag er na, 22 april was de Algemene Leden Vergadering van RCL – 

Branch 005 in het clubhuis in Lochem: restaurant Mondani. Voor de vergadering 

begon werden eerst de nieuwe leden geïnstalleerd, zo ook Adriaan van der Pol 
die nogal eens in Canada was op data dat de voorgaande installaties waren 

vastgelegd. Nu is het eindelijk zover en hoort hij er echt bij. Tegelijkertijd werd 
Mark Veldhuis als nieuw lid geïnstalleerd; Mark verzorgt het scholenproject ‘Een 
verhaal voor elke steen’ voor de stichting ICB (Informatie Centrum 

Begraafplaats) in Holten.  
 

 
 
 

    Adriaan staat 2e van links en Mark 3e. 

 
 

 
We willen graag in de omgeving van Nijmegen, Groesbeek aansluiting 

vinden bij middelbare scholen. Lisa van Kessel, een enthousiaste medewerkster 
van het Bevrijdingsmuseum die daar aan het educatieve programma werkt wil 
ons daarbij helpen en met Mark in gesprek gaan. 
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Zondag 29 april op een frisse dag ontmoette ik Ian Walters en zijn familie 

bij het graf van Warrant Officer Walter Douglas Armstrong van het Regina Rifles 
Regiment. Hij had eerder contact opgenomen via Doug Chrisholm. Ian is een 

onderwijzer in Winnipeg en zijn moeder is de dochter van Walter Douglas 
Armstrongs zus die nog leeft! Ian zal de overige familie vragen om informatie en 
dan een levensverhaal 

samenstellen over Walter.  
   

    
       

 

 
 

 
 

 

          Ian en zijn vrouw, Alice en zijn ouders. 

 

 

We krijgen veel positieve reacties uit Canada, soms zelfs complete 

levensverhalen en foto’s die met ons gedeeld worden. Dat helpt ons enorm! 
 

Zoals Shirley Stone uit Picton, Ontario met wie ik  in contact kwam via 
John Brehaut van het Canadian Virtual War Memorial. Wij benaderen John als we 
een mooie foto op hun website vinden bij een soldaat die in Groesbeek ligt. We 

vragen dan of het mogelijk is in contact te komen met de inzender van die foto, 
vaak is dat familie. John vraagt toestemming en soms lukt dat, zoals in het geval 

van Shirley. Zij is geen familie van Rifleman W.M. Gordon Lennox van de Royal 
Winnipeg Rifles, maar had gelezen over het afschuwelijke ongeluk waarbij zeven 
RWR’s verdronken toen ze onder hun gekapseisde truck vast kwamen te zitten 

onder aan een dijk en heeft zich daarin verdiept. De zeven werden op een 
tijdelijke Canadese oorlogsbegraafplaats bij Nijmegen begraven. 

 
Maar Shirley heeft er ook voor gezorgd dat ons Research Team nu over 

een compleet oorlogsdagboek van de Royal Winnipeg Rifles kan beschikken! In 
haar woonplaats, en vele andere plaatsen in Canada, staat een zogenoemde 
‘cenotaph’ dat is een monument waarop alle militairen uit die plaats staan die in 

de beide wereldoorlogen zijn gesneuveld. Ze nam een foto en daardoor kon ik 
selecteren wie er in Groesbeek is begraven. Een van de namen herkende ze 

meteen: daarvan kende ze familie en ze belde meteen naar de zuster van Gerald 
Hineman! En nu hebben we weer een soldaat waarover we iets kunnen vertellen! 

 

 
Zo kwam Kim Huvenaars, een van onze researchers in contact met Doug 

Chrisholm uit Melfort, Saskatchewan. Hij is een luchtfotograaf die alle meren 
heeft gefotografeerd die in Saskatchewan vernoemd zijn naar in WWII 
gesneuvelde militairen. Hij heeft contacten met diverse familieleden, waaronder 

die van soldaten die in Groesbeek zijn begraven en wil hen op de hoogte brengen 
van ons project om de informatie met ons te delen. 
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Doug heeft mooie ‘geo-
memorials’ gemaakt zoals op 
deze foto. 

 
 

 
 
 

 
 

    
    

www.woodlandaerialphoto.com 

  

 

 
Via Mark Veldhuis kwam ik in contact met Bruce Morton, hij helpt met 

onderzoek en schrijft korte biografieën van het North Shore New Brunswick 
Regiment (NSR). Zijn vader was Kapitein en Adjudant in het NSR in WWII. Voor 
de biografieën maakt Bruce gebruik van de geschiedenis van het North Shore 

Regiment plus gegevens uit militaire archieven, NB Provinciale archieven, 
Ancestry.ca en familiegesprekken. Hij is bereid die met ons te delen; ook delen 

wij foto’s of informatie die wij al in het archief hebben. Zo helpen wij elkaar. Er is 
een Facebook pagina van het NSR: https://www.facebook.com/North-Shore-
New-Brunswick-Regiment-Research-361554280928615/   
 

 

Een van mijn andere contactpersonen is Bill McVean, hij bezoekt Library’s 
in kleine plaatsen in zijn omgeving. Dat levert mooie foto’s en verhalen op. Bill 
bedankt! 

 
Inmiddels is er ook contact geweest met Des Kappel van het ‘Manitoba 

Geographical Names Programm’. Wij beschikken over een DVD van het boek  
“A Place of Honour” waarin Manitoba ’s oorlogsdoden worden herdacht in het 
landschap van hun provincie. Zoals meren die naar de soldaat vernoemd worden, 

te vergelijken met het project in Saskatchewan. In het boek staan biografieën en 
foto’s die we graag voor Groesbeek willen gebruiken. 

 

http://www.woodlandaerialphoto.com/
https://www.facebook.com/North-Shore-New-Brunswick-Regiment-Research-361554280928615/
https://www.facebook.com/North-Shore-New-Brunswick-Regiment-Research-361554280928615/
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Des schreef: “Ik wil  u graag helpen. Het was ons doel om ervoor te 

zorgen dat de mannen en vrouwen die het leven lieten worden herinnerd, niet 
alleen als soldaten maar ook als individuen met doelen en familie, dus ik help 

graag de herinneringen aan deze soldaten verder voor toekomstige generaties te 
bewaren.” 
 

En dat is precies de doelstelling van Faces To Graves voor een 
Nederlandse digitaal eerbetoon aan onze Canadese bevrijder en daar werken we 

hard aan! 
  

 

Twee mei waren we te gast bij Sebastiaan Vonk, voorzitter van de  
stichting die voor de Amerikaanse soldaten een database heeft opgezet. Te 

vinden op: www.fieldsofhonor-database.com Het was de officiële opening van ‘De 
Gezichten van Margraten’; een week lang staan bij de graven (10.000) zo’n 6000 
foto’s op een standaard naast een graf. Een prachtig evenement!  

 
 

 
 

 
          

 

  
 
 

 

 Sebastiaan Vonk     
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Pte Charles Kalas, 41st Armored   

Infantry Regiment, gesneuveld op 4 

April 1945 bij Hameln in Duitsland. 

 

 
    

                             
 

Wij zouden ook graag tijdens de 75e herdenking in mei 2020 ‘De Gezichten 
van Groesbeek willen realiseren, maar moeten daarvoor eerst een of meerdere 
sponsoren zien te vinden … wie helpt ons op weg?  

http://www.fieldsofhonor-database.com/
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Dodenherdenking 4 mei was, voorafgaand aan de herdenking op de 

Canadese begraafplaats, de traditionele stille tocht vanaf het gemeentehuis in 
Groesbeek. Georganiseerd door de gemeente. Om half acht zou de herdenking 

beginnen; maar er waren zo veel meelopers dat het wat later werd. Geen 
probleem, de organisatie onderbrak de kranslegging voor de nationale twee 
minuten landelijke stilte. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adriaan van der Pol en Alice   

Bekkum legden de krans  

namens Faces To Graves.                        

 
 

Tot slot nog meer verheugend nieuws: we voelen ons vereerd met de 
spontane toezegging van drie heren om als ‘Comité van aanbeveling’ voor Faces 
To Graves op te treden. Te weten: Mark Slinkman burgemeester van Berg en 

Dal, Gerd Prick voormalig burgemeester van Groesbeek, en Paul Wilbers  
voormalig burgemeester van Ubbergen, voorzitter bestuur Nationaal    

Bevrijdingsmuseum 1944-1945. We kijken uit naar de eerste ontmoeting met 
hen als bestuur! 
 

Net voor het afronden van deze nieuwsbrief kwam er nog meer goed 
nieuws: op 23 mei wordt de Stichting Canadian War Graves Nederland opgericht. 

Hierin werken de stichtingen voor de drie Canadese oorlogsbegraafplaatsen in 
Nederland samen om een digitaal monument op te richten voor alle Canadese 
oorlogsgraven in ons land.  

             
Op onze website vindt u nieuwe levensverhalen en andere aanvullingen 

http://facestograves.nl/index_nl.html 
 

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

 
 
Deelnemer   

http://facestograves.nl/index_nl.html
https://www.facebook.com/FacesToGraves

