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Nieuwsbrief 
 

No 6 – najaar 2018 

 
 

 Van de voorzitter Alice van Bekkum 
 
 

 
 En dan opeens gebeurt er van alles en vind ik bijna geen vrij moment om de 

nieuwsbrief te schrijven. Gelukkig maar, want er komt nu eindelijk goed nieuws 
in zicht! Alle jaren van voorbereiding beginnen hun vruchten af te werpen. Ik zal 
de hoogtepunten van het afgelopen halfjaar voor u in beeld brengen. 

Allereerst was daar op 23 mei de oprichting van de Stichting Canadian War 
Graves Nederland (CWG.NL), een mijlpaal in de landelijke samenwerking van de 
organisaties voor de drie Canadese oorlogsbegraafplaatsen in ons land: de 
stichtingen De Brabantse Wal, Faces to Canadian War Graves Groesbeek en 
Informatiecentrum Canadese begraafplaats Holten.                                                                                                
                                                                                  
BN-De Stem deed verslag.                                                                               
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In Bergen op Zoom heeft notaris Mr. Caroline de Maat deze akte pro deo laten 
passeren, waarvoor onze hartelijke dank. 
Getuigen van dit officiële moment waren Christa 
en Peer Oppers, beide luchtmachtofficier b.d. 
Christa was tot voor kort de Nederlandse 
Defensie Attaché in Canada. Iedere stichting 
heeft twee vertegenwoordigers in het huidige 
bestuur. Voor Faces To Graves Groesbeek is dat 
Jelle Reitsma als voorzitter en ikzelf als algemeen 
bestuurslid. Het projectplan is klaar en de 
noodzakelijke fondsenwerving, voor het ‘bouwen’ 
van het Digitale Monument, gaat nu van start.    Notaris de Maat en Mariek Dumont. 
De fondsenwerving wordt gedaan door Drs. Marieke Dumont van Dumont Advies.
  
  
 

Het bestuur presenteerde zich eerder dit jaar aan de Canadese ambassadeur 
Sabine Nölke in Den Haag. Sprekend over de mogelijkheden om ons project in 

Canada bekendheid te geven, stelde de ambassadeur o.a. voor een oproep aan 
familieleden in het tijdschrift van de Royal Canadian Legion te plaatsen. Het 

resultaat daarvan staat in de november uitgave en de eerste reacties uit Canada 
zijn inmiddels binnen!  
 

      
 

In juni werden wij blij verrast door Gerrie Driessen, lid van de 
Heemkundekring Groesbeek. Als schrijver doneerde hij ons 140 exemplaren van 
zijn boek: “De historie van de Canadese begraafplaats en de Zevenheuvelenweg 

te Groesbeek”.                                                       
                     

 
 
 

Tevens stelde hij de foto’s en informatie uit 
het boek ter beschikking, we mogen die onder 

bronvermelding voor onze database 
gebruiken. De opbrengst van deze boeken 

komt volledig ten goede aan onze stichting, 
waarvoor onze hartelijke dank! Dit boek is 
uitsluitend verkrijgbaar in het Nederlands. 

Heeft u interesse, neem 
dan contact met ons 

op.  
                                    
 

 
                                    

 
 
 
 

 
 

Foto uit het boek: eerste aanleg begraafplaats. 
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 En dan de Vierdaagse van Nijmegen. Dit jaar was voor het eerst de 
herdenking van het Canadese vierdaagse detachement niet op de donderdag, 

wanneer de route langs de begraafplaats loopt. Het was al jaren traditie dat de 
diverse deelnemende Canadese Regimenten daar verzamelden en om 12.00 uur 
een herdenking hielden. Dat was voor de lopers altijd heel zwaar, ze stonden 

daar een hele tijd stil en moesten daarna nog zo’n 10 km. lopen! En dat soms in 
de brandende hitte. Daarom was er deze keer voor gekozen om deze herdenking 

te houden op de maandagmorgen vóór aanvang van de Vierdaagse. Het verliep 
allemaal nog niet zo vlekkeloos, omdat dit voor iedereen nieuw was. Maar het 
werd een mooie herdenking en minder belastend voor de lopers op deze manier.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
  

Op de donderdag waren er 
nog wel herdenkingen van 

diverse nationaliteiten, 
waaronder een Zwitsers 
regiment. Na afloop van 

hun korte ceremonie 
kregen alle soldaten een 

roos die zij bij een 
willekeurig graf legden, dat 
was heel ontroerend.  
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Diezelfde dag was ik met enkele leden van ons 
Research Team als ambassadeurs van Faces To 
Graves, op de begraafplaats. We hebben mooie 

ontmoetingen en gesprekken gehad, bijv. met Brad 
Biggar van Support Staff en met de ‘Glens’, de 

soldaten van de Stormont, Dundas and Glengarry 
Highlanders. Er liggen 40 soldaten van dit Regiment in 

Groesbeek en er staan twee vermisten op het 
Memorial. 

 
          
 
 
 

 
         Brad Biggar en Alice. 

 
       
                                            

 
                        

Rechts Saskia Peters, Research Team. 

                                           De ‘Glen’s’. 
 

                                                              
 

 
 

 
 
 

Bij het graf van Lance Corporal Ken 
Fitzpatrick van de Black Watch of Canada 

vonden we een zorgvuldig in plastic 
verpakte brief, die we aarzelend inzagen. 
We waren geroerd door de lieve woorden, 

gericht aan Ken en weer bleek hoe zeer 
deze soldaten nog steeds in de familie 

gemist worden. Helaas stond er geen adres 
op; we willen heel graag in contact komen 
met zijn familie. Wie helpt ons daarbij?   
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Een week voor de Vierdaagse werd ik verrast door een telefoontje van Fons de 

Poel, de journalist/presentator die ieder jaar op TV verslag doet van dit 
evenement. Hij wilde aandacht besteden aan ons project d.m.v. een interview op 

de begraafplaats. Fons stelde voor te focussen op een van de soldaten die hier 
begraven zijn. We kwamen uit op Pilot Officer Robert Allen Weese, die twee 
maanden voor zijn 21e verjaardag sneuvelde bij een crash in Bochum, Duitsland. 

Vlak voor hij naar Europa vertrok trouwde hij met jeugdliefde Marjorie. Zijn 
weduwe heeft nooit de kans gekregen om afscheid bij zijn graf te nemen. Toen 

zij uiteindelijk, na het overlijden van haar tweede echtgenoot, samen met de zus 
van ‘Bob’ zoals zij hem noemde naar Nederland reisde gebeurde er iets 
verschrikkelijks. Marjorie viel van de trap bij het gastgezin waar zij verbleven en 

bleek bij aankomst in het ziekenhuis overleden. Waardoor haar bezoek aan zijn 
graf nooit meer plaats vond…  

  
Fons de Poel neemt ons mee naar ‘De Ware Helden van Groesbeek’. 
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Wilt u meer weten, kijk dan op onze website. Dankzij Fons en de NCRV, die het 
deel van de uitzending over de begraafplaats ter beschikking hebben gesteld van 
onze stichting.  Heel veel dank voor dit prachtige eerbetoon!  

 
 

 Jelle en ik hadden op 2 augustus een afspraak bij Commonwealth War Graves 

Commission  (CWGC) in Ieper, België. We spraken daar o.a. over de 
mogelijkheid om tijdens de 75e herdenking in mei 2020 een evenement genaamd 
‘De Gezichten van Groesbeek’ te realiseren, zoals dat gebeurt op de Amerikaanse 

begraafplaats in Margraten. Er wordt dan een metalen standaard met daarop een 
foto bij de graven geplaatst. Helaas kregen we daarvoor geen toestemming. Nog 

twee onderwerpen kwamen ter sprake: een informatiecentrum bij de 
begraafplaats, zoals in Holten al een prachtig gebouw staat en in Bergen op 
Zoom wordt gebouwd. En adopties van graven, Faces To Graves krijgt 

regelmatig de vraag of men een graf kan adopteren en we zullen ons verdiepen 
in de mogelijkheden.  

 
 

 Na een eerder ingefluisterde vraag om hulp aan Christa en 

Peer Oppers, kwamen we bij elkaar om te overleggen hoe 
zij, op afstand, iets voor ons kunnen betekenen. Als oud 

militairen staan zij volledig achter ons initiatief om onze 
Canadese bevrijders te eren met een Digitaal Monument. We 
kwamen tot de slotsom, dat redactie van de samengestelde 

levensverhalen het beste past binnen de tijd die zij 
beschikbaar hebben Christa en Peer, dankjewel voor jullie 

ondersteuning!           Peer & Christa

     

 

We kregen een email van Elaine Woods uit Watford Ontario, dochter van 
Lt.Col. Lloyd C. Winhold van de North Nova Scotia Highlanders. Haar vader 
overleefde de oorlog, maar overleed in 1977. Zij komt naar Europa en wil in de 

voetsporen van haar vader lopen 
met haar hele gezin, inclusief 

kinderen en kleinkinderen die in 
Parijs wonen. Daarom vroeg zij of 
wij konden helpen met een deel 

van die route: het Rijnland 
Offensief. Haar vader had deel 

genomen aan de gevechten in 
Bienen, bij Rees in Duitsland, de 

plaats waar Harriet Jeneraux ’s 
vader Sergeant Edison Smith om 
het leven kwam (zie Nieuwbrief No 

4-2017). Historicus Josef Becker 
uit Bienen was bereid daarbij te 

helpen en we werden gastvrij 
ontvangen in het Bürgerhaus. 
Daarna verzorgden Josef en zijn 

zoon Güssi een rondleiding door 
het gebied met hulp van de 

‘Heimatfreunden’.   
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Op 12 september maakte ons 
complete bestuur kennis met twee 
leden van het Comité van Aanbeveling 

in het kantoor van burgemeester Mark 
Slinkman. Zeker gezien het feit dat zij 

de huidige en voormalige 
burgemeesters van deze gemeente 

zijn, is er nu een anker uitgezet 
binnen Groesbeek, gemeente Berg en 
Dal.          

 
 
v.l.n.r. Adriaan van der Pol, Jelle Reitsma, Paul 

Wilbers, Jan van Loo, Mark Slinkman, Alice van Bekkum, Dick Akerboom en Wim Poppenk. 
 
 

 Eind september maakte een groep leden van de Glen’s Association een tocht 

langs de route die de Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders (Glen’s) zijn 
gegaan in Europa. ‘The Glen’s 150e Anniversary tour’ deed ook Groesbeek aan. 

Wigger en Lenie van der Horst plaatsten ‘Glen Memorials’ bij alle graven van dit 
regiment. Lees een de uitgebreide bijdrage van Wigger op: 
http://www.noviomagus.nl.html >oorlog >Highlanders 

         

 
 

Glen Memorial 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Vanaf 15 oktober hebben we een nieuwe webmaster Terry Verduijn, partner 
van de dochter van twee Research Team leden. Terry, we zijn heel blij met jouw 
inzet! We nemen tegelijk afscheid van Frank van Duin, die deze website heeft 

opgezet in 2015. Hij heeft het druk met zijn bedrijf, de restauratie van zijn 
Willy’s jeep en last but not least: de baby die op komst is! Frank dankjewel voor 

de prettige samenwerking en al je inzet. We wensen Lidy en jou een heel mooi 
ouderschap toe!   

         
 
 

 
   
 
 
 
Frank met zijn Willy’s jeep. 
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Internationale aandacht voor Faces To Graves. Marko Kuipers, lid van ons 
Research Team, werkt als jurist voor het 
Amerikaanse bedrijf Oshkosh Corporation, 

met wereldwijd vestigingen op het gebied van 
militaire voertuigen, brandweerwagens en 

hoogwerkers. Dit bedrijf koos ons project uit 
als een van hun activiteiten tijdens hun 

liefdadigheidsevenement genaamd ‘Good to 
Give Back Week’.  
Marko Kuipers 

Op 22 oktober werd, gedurende een dagdeel, op een aantal locaties in de 

Verenigde Staten, Groot Brittannië en Nederland onderzoek gedaan naar twintig 
militairen met een Amerikaanse achtergrond, terwijl ze per videoconference met 

elkaar in contact stonden. Zij deden zij onderzoek naar twintig in Groesbeek 
begraven militairen met een achtergrond 
in de Verenigde Staten, waar dus ook de 

grootste kans bestond om hun 
familieleden te vinden. Aan het eind van 

de middag deed elk team per 
videoconferentie verslag van hun 
bevindingen aan Alice, die de deelnemers 

bedankte namens Faces to Graves.  
 

 Het zijn indrukwekkende resultaten die 
we mochten ontvangen; naast foto’s, 
documenten, informatie en contacten met 

familieleden werd zelfs een passage in 
een gratis E-book gevonden waarin van 

een van de militairen wordt beschreven 
hoe hij is gesneuveld! 

 

 Verschillende deelnemers hebben Faces 
to Graves bedankt voor de waardevolle ervaring, die deelname aan dit 

evenement voor hen betekende en dan met name voor het ‘close up’ perspectief 
op de tragedie achter ieder oorlogsgraf, die hun kijk op de oorlogsgeschiedenis 
voorgoed heeft veranderd.  

 
 

 Oproepen in lokale bladen, leverden twee nieuwe vrijwilligers op, Hans en 
Patrick welkom in ons Research Team! En een docente van het Canisius College 

nam contact op. Het samenstellen van levensverhalen door de leerlingen past 
goed in hun project ‘Gedenken en Herdenken’ dat in het voorjaar van start gaat. 
Tot onze grote vreugde is inmiddels besloten dat de school deelneemt aan ons 

project .We mogen het bestaande scholenproject in Holten hiervoor gebruiken, 
met dank aan Mark Veldhuis. Onze vicevoorzitter Dick Akerboom zal dit 

begeleiden en wie weet sluiten meer scholen in de toekomst aan. 
 
  

 Vlak voor het afronden van deze nieuwsbrief is er verheugend nieuws van 
CWG.NL: samenwerking met de Nederlandse Oorlogsgravenstichting biedt de 

mogelijkheid om gratis gebruik te maken van hun database. Daardoor vallen de 
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kosten lager uit voor het totale ontwerp van het Digitaal Monument, waarin 
opgenomen alle in Nederland begraven of herdachte Canadese militairen, ook die 
op kleinere begraafplaatsen hun laatste rustplaats hebben. Binnenkort komt 

www.canadianwargraves.nl in de lucht met links naar de websites van de drie 
deelnemende organisaties. Wij doen ons uiterste best de levensverhalen zo snel 

mogelijk zichtbaar te maken.  
 

 
 Tot slot de jaarlijkse herdenking op Remembrance Day voor de gevallenen van 

de Gemenebest landen die zondag 11 november plaatsvond. Canadese 
militairen, gelegerd in Geilenkirchen, Duitsland hadden de organisatie in handen. 
Warme woorden van de Padre en de aanwezigheid van de bemanning van het 

Canadese Marineschip H.M.C.S. Ville de Quebec, die in de haven van Amsterdam 
lag afgemeerd, zorgden voor een mooie herdenking. 

 
 

 Donderdag 15 november waren we te gast op de residentie van de Canadese 

Ambassadeur Sabine Nölke voor de jaarlijkse Red Maple Soirée. Tijdens deze 
avond werd onze stichting verblijdt met een donatie van 1000 euro, de helft 

daarvan was een persoonlijke gift van mevrouw Nölke en haar echtgenoot 
Christopher Ram. Wij zijn volledig afhankelijk van donaties en we stellen dit 

mooie gebaar zeer op prijs!  
 
Aan het eind van de avond wachtte mij nog een verrassing: Col. Tim Young 

overhandigde mij een prachtige oorkonde als blijk voor waardering voor mijn 
inzet voor Faces To Graves. Zonder de inzet van onze vrijwilligers had ik dat niet 

kunnen doen; daarom komt ook hen zeker een deel van de eer toe! 
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       Col. Tim Young – Alice van Bekkum – Mrs. Sabine Nölke 

 

 Graag wil ik hier mijn dank uitspreken voor de inzet van alle leden van het 
Research Team, maar ook voor de inzet van de bestuursleden van Faces To 
Graves. 

 
 Zoals u begrijpt kunnen wij uitsluitend werken aan dit project door uw 

donaties; we willen iedereen die een steentje heeft bijgedragen hartelijk 
bedanken!  
 

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

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

 Op onze website vindt u een aantal, steeds wisselende levensverhalen om u 
een indruk te geven van het werk van onze researchers en anderen. 

 
Tot slot wens ik u allen een mooi Kerstfeest en een Nieuwjaar in vrede toe! 

 

 
 

 
 

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

https://www.facebook.com/FacesToGraves

