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 Van de voorzitter Alice van Bekkum 
 
 

In deze nieuwsbrief brengen wij verslag uit over de activiteiten van Faces To 

Graves in de periode na 11 november 2020. 

In tijden van lockdown i.v.m. de pandemie proberen we te doen wat nog wel 

mogelijk is, namelijk het schrijven van de levensverhalen. Voor sommigen een 

welkome afleiding in deze tijd. 

Twee leden van het Research Team vertellen over hun motivatie om zich in te 

zetten voor het levend houden van de herinnering aan onze bevrijders.  

Eerst de motivatie van Marian Straatman, lid van het Research Team vanaf het 

eerste uur.  

Marian Straatman: ”Mijn vader was 3 jaar toen hij met zijn familie in 

september 1944 moest evacueren naar een boerderij in Nederasselt. Ze zijn daar 

negen maanden geweest voor zover ik weet. In het begin waren er Engelse 

soldaten gelegerd in de schuur bij deze boerderij. 

De oudste zus van papa, die toen 8 jaar oud was, heeft van één van deze 

soldaten een briefje met zijn adresgegevens in Londen gekregen toen het 

regiment verder trok. Dit briefje heeft mijn tante Marie altijd bewaard en toen zij 

Engels ging studeren moest zij van school een correspondentie adres hebben om 

haar Engels te kunnen oefenen en verbeteren. Dus kwam dat briefje goed van 

pas en schreef ze Arthur, zoals de soldaat heette, met de vraag of hij met haar 

wilde corresponderen. Arthur reageerde heel positief en is met zijn gezin een 
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aantal keren naar Groesbeek gekomen in de jaren daarna. Tussen zijn en onze 

familie is een goede band ontstaan. Tijdens bezoeken en ook met de 

dodenherdenking gingen wij naar de Canadese Oorlogsbegraafplaats, “Het 

Canadees Kerkhof” zoals wij zeiden, en dat deed mij veel. Toen ik 15 jaar was 

kwam er een Canadese Brass band naar Groesbeek om te spelen op de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats. Mijn oom en tante boden zich als gastgezin aan. Er 

kwamen 2 meisjes uit Barrie, Ontario bij hen logeren. Mijn nichtje en ik mochten 

Alicia en Elizabeth vermaken tijdens hun verblijf in Groesbeek. Hun optreden op 

de begraafplaats was heel mooi en ik heb in de jaren daarna met Alicia een 

regelmatige briefwisseling onderhouden. Inmiddels loopt ons contact via 

facebook. Ze is geschiedenis docente en zeker geïnteresseerd in de 

gebeurtenissen in WO2 en mijn vrijwilligerswerk voor Faces to Graves. Heel leuk 

is dat. Zo ontstond dus mijn emotionele binding met de soldaten die begraven 

liggen op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek. 

In 2015 vond ik een flyer van Alice van Bekkum in het 

bevrijdingsmuseum en heb ik me aangemeld om haar te 

helpen met Faces to Graves. Vanaf 1 januari 2016 ben ik lid 

van het Research Team, inmiddels staan er 28 levensverhalen 

die ik heb geschreven, op de website, twee andere zijn bijna 

klaar voor redactie en voor de rest ben ik gegevens aan het 

verzamelen. Ook mijn dochter Sietske is inmiddels betrokken 

bij mijn werk voor Faces to Graves, zij heeft Engels gestudeerd 

en vertaalt mijn levensverhalen.  

Wat inspireert mij om door te gaan? De binding die ik ervaar met “mijn” soldaten 

en hun families inspireert mij. De contacten zijn echt heel waardevol voor mij en 

onze gezamenlijke geschiedenis bindt ons. Verder heb ik met een aantal leden 

van het Research Team een fijn contact, daar wil ik graag nog deel van 

uitmaken. We zijn een mooie groep met een bijzondere en belangrijke missie!”

     

Liesbeth Huisman: ”Als je richting je pensioen gaat 

komt de vraag wat ga ik straks doen? Van werken, 

vrijwilligerswerk (als penningmeester van een 

dorpshuis voor meer dan 30 jaar) naar gepensioneerd 

is het van belang toch een invulling te vinden. Dus 

toen ik in de Rozet een artikel zag waar vrijwilligers 

werden gevraagd voor Faces to Graves, dacht ik 

meteen: dat is iets voor mij.  

En daar had ik verschillende redenen voor:  

1) ik schrijf graag, in het verleden schreef ik voor 

dezelfde Rozet een column en heb ik van 20 oudere 

mensen hun jeugdverhaal geschreven. Het begon bij 

mijn eigen ouders en dat breidde zich steeds verder 

uit. Iedereen hoort zijn ouders wel eens iets vertellen 

uit hun jeugd of over de oorlog, maar veel dingen 

vergeet je en zijn verloren als die dierbare er niet 

meer is. Ik stond telkens weer versteld wat men te 
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vertellen had, al zeiden de meesten: ik heb niets meegemaakt, alles was heel 

gewoon bij ons. En juist dat maakte het vaak zo speciaal, meestal grote 

huishoudens, hoe was het op school, thuis, werk, vriendjes en ga zo maar door. 

Vooral de verhalen over de oorlog maakten soms grote indruk op mij. Ervaringen 

waar de meesten nooit of nauwelijks over spraken. Een oude buurman van ons 

vertelde me dingen die zelfs zijn eigen vrouw na meer dan 50 jaar huwelijk nog 

nooit had gehoord en waarvan hij toen nog steeds nachtmerries had. Die 

verhalen zijn voor hun kinderen en kleinkinderen zodat ze niet vergeten worden.             

2) mijn warme band met Canada, 3 maanden na mijn geboorte begin 1954 

emigreerde mijn peetoom, de tweelingbroer van mijn vader, zoals zovelen naar 

Canada. Na een aantal zeer zware beginjaren vond hij daar zijn vrouw en 

bouwde een goed leven op in de buurt van Ottawa. Zelf ben ik 4 keer in Canada 

geweest, de eerste keer in 1975, daarna 2 keer samen met mijn vader en later 

nog een keer op vakantie met een camper, inclusief familiebezoek natuurlijk. De 

aardige mensen, dat mooie, grote land zijn me dierbaar geworden.               

3) het mooie doel om van al die soldaten, die hun jonge levens voor ons gaven, 

een persoonlijk verhaal te vertellen. De groep vrijwilligers die dit op zich nemen 

hebben een geweldig doel voor ogen en ik ben blij dat ik daarvan deel mag 

uitmaken. Die kerels die hun familie achter lieten om in Europa voor onze 

vrijheid te gaan vechten. Velen lieten het leven of kwamen getekend terug, 

sommigen waren kort voor ze naar Europa gingen, getrouwd en kregen kinderen 

die ze nog nooit hadden gezien. Dit alles heeft grote indruk op mij gemaakt en ik 

zie nu pas hoeveel impact dit moet hebben gehad op al die soldaten en hun 

families.  

Redenen genoeg dus om me te blijven inzetten voor Faces to Graves, al heeft 

het me in het begin best wel moeite en heel veel tijd gekost voordat ik alles 

onder de knie had. Maar dankzij de hulp van anderen is het goed gekomen en 

hoop ik dit nog lang te kunnen doen, tot al deze dappere jongens en mannen 

met hun eigen verhaal en foto’s op onze site staan, zodat ze nooit vergeten  

worden!” 

    ~~~ 

Op 27 november kregen wij het trieste bericht dat ons 

lid van het Research Team, Jaap van der Woude, aan 

een hartstilstand was overleden. Zijn zoon nam contact 

met ons op, waardoor Fred Hulsman als afgevaardigde 

van het Reseach Team bij zijn afscheidsbijeenkomst kon 

zijn. Jaap zette zich bij Faces To Graves in voor het 

Memorial. Hij heeft veel informatie verzameld van  

bemanningsleden van gecrashte vliegtuigen, maar hij 

heeft ook heel veel foto’s van de vermisten verzameld, 

waardoor wij er 170 voor het fotoproject ter beschikking 

hadden. Jaap, we zullen je missen!   

 

Jaap was op 13 september een van de vrijwilligers die  de 

deelnemers van de Freedom Tour welkom heetten. 
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Ons nieuwe bestuurslid stelt zich voor: 

Ik ben Else Schaberg, sinds november 2020 ben ik lid van 

het Researchteam en later ook lid van het bestuur van 

Faces to Graves. 

Ik las in de folder van Faces to Graves dat er vrijwilligers 

gezocht werden en ik had belangstelling, via Alice van 

Bekkum hoorde ik meer en ik meldde mij aan.  

Ik ben zeer geïnteresseerd in alles wat met WW2 te 

maken heeft. In het gezin waarin ik ben opgegroeid was 

de Tweede Wereldoorlog altijd een moeilijk onderwerp. In 

de oorlogsjaren woonde mijn vader in Rotterdam en studeerde aan de TH in 

Delft, hij weigerde de loyaliteitsverklaring te ondertekenen en werd afgevoerd 

naar een werkkamp in Duitsland. Daar wist hij uit te ontsnappen, dook onder in 

Limburg en sloot zich vervolgens aan bij de Prinses Irenebrigade en trok met hen 

op bij de bevrijding van Brabant. 

Mijn moeder werd in Indonesië geboren en heeft daar ook te lijden gehad van de 

oorlog, eerst in een Jappenkamp en vervolgens in de Bersiap periode. De 

gevangenen hadden zwaar te lijden onder het regime van de Japanners en toen 

de oorlog eindelijk was afgelopen, volgden er weer zware ontberingen gedurende 

de Bersiap periode. Praten over de Tweede Wereldoorlog was bij ons thuis altijd 

een beladen onderwerp, maar desondanks vond ik de geschiedenis van de 

Tweede Wereldoorlog altijd boeiend en was er in geïnteresseerd. 

Ikzelf ben ik Indonesië geboren en opgegroeid totdat ik acht jaar oud was, toen 

5 jaar in Rotterdam gewoond en vervolgens verhuisden we naar Nijmegen, ik 

heb hier gestudeerd en ben er blijven wonen. 

Het research werk van Faces to Graves trok en trekt mij erg aan, het hele proces 

om tot een levensverhaal over een soldaat te komen, is erg boeiend en elke keer 

leer ik weer een ander aspect van de geschiedenis van WW2. 

Toen mij werd gevraagd om in het bestuur plaats te nemen, heb ik daar ook 

positief op geantwoord want ik wil me graag op meerdere terreinen inzetten voor 

Faces to Graves.  

Langzamerhand leer ik meer vrijwilligers kennen en het is mooi om te zien dat 

wij allemaal hetzelfde enthousiasme hebben om tot mooie levensverhalen over 

de soldaten te komen. In elke geleding van de stichting zitten mensen met 

dezelfde ambitie, namelijk zich inzetten voor Faces to Graves en op deze manier 

de Canadese soldaten te eren en altijd te blijven herinneren dat zij zich hebben 

ingezet en hun leven hebben geofferd voor onze vrijheid. 

      ~~~ 

Jim Hoover zocht telefonisch contact met families in Alberta, soms met succes, 

waardaar er foto’s en herinneringen gedeeld konden worden. 

Marcel van der Meer en Terry Verduijn, onze webmasters werken er aan om onze 

website te verbeteren, zo heeft Marcel een zoekbalk toegevoegd in het Digitaal 
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Monument, waardoor men ook op een naam kan zoeken. Stap voor stap worden 

zo verbeteringen aangepakt. 

            

Op Kerstavond, 24 

december, werden in 

alle stilte kaarsen bij 

de graven gezet door 

de leden van het 

bestuur van de 

Stichting 

Lichtjesavond 

Groesbeek.  

Waardoor, ondanks 

corona, iedere 

gesneuvelde militair 

herdacht werd. 

Foto: De Gelderlander 

28 december 2020. 

 

En dan beginnen we aan 2021, mogen we hopen dat The Faces of Groesbeek in 

mei door kan gaan? Lange tijd blijft dat onzeker, toch gaan we voorzichtig 

werken aan de voorbereiding. De subsidie, die we van gemeente/provincie 

kregen voor mei 2020 in het kader van 75 Jaar Vrijheid, mogen we alleen dit jaar 

nog gebruiken.  

Gekozen wordt voor de opzet van een fototentoonstelling, zonder publiciteit 

vooraf, om te voorkomen dat er teveel bezoekers komen. We waren heel blij met 

de toestemming van Commonwealth War Graves Commission (CWGC) en toen 

konden we aan de slag gaan, allemaal in alle stilte.  

De foto’s, die van de drukker komen, klaar maken, 

grafnummers achterop zetten en de plaatjes, voor 

de bevestiging op de standaard, erop bevestigen 

met lijm.  

 

Fred Hulsman heeft daar 

hard aan gewerkt, later 

bijgestaan door anderen. 

Voor het opbergen van de 

foto’s na afloop van het 

evenement hebben we 

luchtkussenenveloppen 

besteld, die moeten ook 

voorzien worden van de 

graf nummers.    



6 
 

Op 23 maart stuurt het bestuur een uitnodiging aan H.K.H. Prinses Margriet of zij 

de fototentoonstelling wil bezoeken, waar al heel snel een positieve reactie op 

kwam; en dat betekent voor het bestuur en de projectgroep hard werken. 

Allereerst hebben we een bijeenkomst met de diverse partijen in de raadszaal 

van het gemeentehuis. Daar horen we wat wel en niet mogelijk is. We hebben 

n.a.v. dat overleg een route uitgezet, waar op 6 plekken, verdeeld over de 

vakken, een van onze vrijwilligers het verhaal van ‘zijn’ soldaat bij het graf in het 

kort vertelt. Ook twee leerlingen van het Canisius College zijn uitgenodigd om 

ook ons scholenproject onder de aandacht te brengen.  

Deze voorbereiding, op zo’n korte termijn, was niet zo goed verlopen zonder de 

onvermoeibare inzet van ons nieuwe bestuurslid Else Schaberg!  

Als dan Fred kort van te voren een lelijke val maakt, waardoor hij rust moet 

houden, neemt Else ook nog eens de taken van Fred over: het sorteren, 

voorbereiden voor het plaatsen van de foto’s, vrijwilligers, die zich aangemeld 

hebben om te helpen, bericht sturen etc. 

En dan is het zover: vrijdag 30 april waren er veel vrijwilligers om de foto’s te  

Een welverdiende lunch voor iedereen. Sponsor van de standaards Pieter Molenaar komt 

nog even langs om te zien hoe het resultaat is geworden.        Foto’s Else Schaberg 
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plaatsen. Fred had mallen gemaakt waardoor de standaards allemaal precies op 

dezelfde plaats en hoogte zouden komen. Dat valt niet altijd mee, sommige 

wortels van de planten komen we bijna niet doorheen. Maar we zijn zelfs sneller 

klaar dan verwacht! Omroep Berg en Dal maakt die middag opnamen van ons 

werk, dat op 3 mei uitgezonden wordt: https://www.youtube.com/watch?v=s-

ZcpBZfaNw 

The Faces of Groesbeek is van start gegaan. Dat weekend komen er al aardig 

wat bezoekers, die verwelkomd worden door onze gast-vrouwen/heren die 

vooraan de begraafplaats staan, herkenbaar aan de witte vestjes met ons logo. 

~~~ 

 

En dan breekt maandag 3 mei aan, we hadden onze vrijwilligers niet mogen 

vertellen wie er zou komen, tot op dat moment, toen ze van ons hoorden dat de 

Prinses om 14.00 uur zou komen. 

Het bestuur moet twee uur van te voren aanwezig zijn om de route nog eens te 

lopen met Luitenant-kolonel A. Remmelzwaal, Adjudant van Zijne Majesteit de 

Koning en mevr. J. Ingen van de RVD. Ook regio directeur Geert Bekaert van 

CWGC is al vroeg uit Ieper, België gekomen; deze organisatie verleent Faces to 

Graves gastvrij toegang tot ‘hun’ begraafplaats voor de fototentoonstelling The 

Faces of Groesbeek.  

Burgemeester Mark 

Slinkman heet de 

Canadese Ambassadeur 

Lisa Helfand welkom, die 

even later samen H.K.H. 

Prinses Margriet 

verwelkomen, waarna zij 

de begraafplaats 

oplopen.  

 

Foto’s: gemeente Berg en 

Dal 

Daar wordt de Prinses 

begroet door voorzitter Alice 

van Bekkum en zij stelt de 

andere bestuursleden aan 

haar voor. Vicevoorzitter 

Dick Akerboom geeft de 

Prinses uitleg over het 

Groesbeek Memorial, waar 

ook foto’s bij de panelen 

staan opgesteld.  

https://www.youtube.com/watch?v=s-ZcpBZfaNw
https://www.youtube.com/watch?v=s-ZcpBZfaNw
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Waarna we de route 

volgen naar Sigrid 

Norde, die het 

verhaal vertelt van 

Private William Cary 

Brown van de 

Calgary Highlanders.    

 

 

 

Dick leidt ons verder naar Else 

Schaberg, zelf ook lid van het 

Research Team, die het 

verhaal van Private Stuart 

Drummons van het Essex 

Scottish Regiment verteld.  

 

Bij de derde stop staan twee leerlingen, Emma Gerdsen en Reina de Groot van 

het Canisius College met hun docente Anita Aengevaeren te wachten om hun 

verhaal over Lance Corporal John Ralph Hooper te vertellen. 

 

Foto’s gemeente 

Berg en Dal 

  

  

  

De Prinses is 

zeer 

geinteresseerd 

en stelt een 

aantal vragen. 

 

 

 

  

Alice vertelt de Prinses ook over All Saints High School in Kanata, die, op 

initiatief van docent Vanessa Kirtz, actief deelnemen aan het scholenproject. 
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Intussen hebben de Burgemeester en de Ambassadeur de route in omgekeerde 

volgorde gelopen, begeleid door Adriaan van der Pol, onze penningmeester. 

Daardoor moeten de vrijwilligers hun verhaal dus twee keer vertellen.  

 

Foto Janny Rullmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier Else Schaberg die het verhaal vertelt over Private Stuart Drummonds aan 

Burgemeester Slinkman aan de Canadese Ambassadeur en Adriaan van der Pol. 

 

Op het middenpad ontmoeten wij elkaar bij de medewerkers van CWGC die door 

Geert Bekaert aan de Prinses, de Burgemeester en de Canadese Ambassadeur 

worden voorgesteld. Zij zorgen ervoor dat het er altijd prachtig uitziet op de 

begraafplaats!                            Foto: gemeente Berg en Dal 
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Waarna allen hun weg 

vervolgen en Liesbeth 

Huisman aan de Prinses mag 

vertellen over “haar soldaat” 

Corporal Herbert Dixon Stitt 

van de Governor General’s 

Horse Guards.  

 

 

Foto gemeente Berg en Dal 

  

En dan naar het graf van 

Sergeant Aubrey Cosens 

van de Queen’s Own Rifles 

of Canada. Dit verhaal is 

door Gijs Krist geschreven, 

maar hij kan zelf niet 

aanwezig zijn. Hij wordt 

vertegenwoordigd door Wim 

Poppenk, voorzitter van het 

Research Team die in het 

kort verteld wat Aubrey 

overkwam.                      

 Foto Anneke Poppenk 

 

Tot slot vertelt Kim Huvenaars verhaal van 

Signalman Martin Shields van het Royal 

Canadian Corps of Signals, waarna de 

doedelzakspeler voor de gasten ‘Amazing 

Grace’ 

speelt. 

 

 

 

 

 

Foto Janny 

Rullmann 

  

       

     Foto Alice van Bekkum 
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Voordat H.K.H. Prinses Margriet weggaat, tekent zij het bezoekersboek van 

CWGC en het gastenboek van The Faces of Groesbeek, waarna zij afscheid 

neemt. Het boek over de geschiedenis van de begraafplaats, geschreven door 

G.G. Driessen en de Faces to Graves coin geven we mee aan Adjudant 

Remmelzwaal die het later aan de Prinses zal geven. 

Ook de Canadese ambassadeur en de heer Geert Bekaert krijgen van het bestuur 

het boek en de FTG coin ter herinnering aan dit bezoek en tot slot krijgt ook 

Burgemeester Mark Slinkman de FTG coin, het boek heeft hij al. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Foto Janny Rullmann 

 

 

 

Pas vlak voordat de Prinses afscheid neemt vallen er enkele druppels, wat 

hebben we geluk gehad dat het verder droog is gebleven! 

 

 

Op 4 mei, de Nationale 

Dodenherdenking leggen 

Alice en Else een krans van 

Faces To Graves, het was 

die dag slecht weer, storm 

en regen, maar dat 

weerhield de mensen niet 

van een bezoek aan de 

begraafplaats. De jaarlijkse 

stille tocht hoopt iedereen 

volgend jaar weer mee te 

lopen! 

 

 Foto Robert Benninga 

 

The Faces of Groesbeek was nog t/m 16 mei te bezoeken.  
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Bij goed weer stonden we bij de 

poort en bij slecht weer in het 

Memorial, we verkochten alle 

boeken over de geschiedenis 

van de begraafplaats, die Gerrie 

Driessen, de schrijver, ons ter 

beschikking had gesteld. 

   

     

  

  

  

       

         

   Foto Robert Benninga 

                  

 

 

 

          Herdenkingssteen bij een graf. 

 

 

 

 

Ontroerend te zien dat een 6-jarig kind een beschilderde 

steen bij het graf van een onbekende soldaat had gelegd, 

tekst: Guus 6 jaar #herdenkingssteentje@facebook 
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Onze vrijwilligers hebben genoten van de mooie reacties. Een aantal van hen 

tekenden hun ervaringen op:  

Liesbeth Huisman: “Er kwamen twee stoere kerels met leren jasjes aan en een 

mooie krans in hun handen, ze liepen naar het voorste monument, legden er de 

krans neer, maakten foto’s en een van de twee salueerde. Ze wilden net zo weer 

weglopen dus ik stelde de vraag waarom ze een krans legden. Antwoord: wij zijn 

van een afdeling van de Harley Davidson groep uit Amersfoort, we maken elk 

jaar een toertocht en de dag ervoor leggen we een krans op een begraafplaats 

waar we langskomen. Hier wordt dan gestopt en allemaal brengen ze eer aan het 

monument of de plaats. Ik vind dat een heel mooi initiatief.  

Er kwam een ouder echtpaar, hij is 91 en ze zijn al 66 jaar getrouwd, ze komen 

regelmatig op de begraafplaats en hij had een doosje met wat foto’s bij zich en 

een vracht vol mooie verhalen over 

de oorlog. Hij raakte niet uitgepraat, 

zodat we hem vroegen of we niet een 

keer bij hem thuis mochten komen 

om de foto’s te scannen en zijn 

verhaal op te schrijven. Hand in hand 

verlieten ze de begraafplaats om in 

hun auto te stappen.” 

 

Inmiddels zijn Liesbeth en Else bij de heer en mevrouw Leesberg op bezoek 

geweest en nu hebben we ook een foto van Sapper Leonard Alfred Miller!  

 

Saskia Peters:” Elke keer als ik op het Canadese Kerkhof ben, tijdens het 

fotoproject, gebeuren er telkens weer bijzondere dingen en maak ik kennis met 

unieke mensen.  

Op 4 mei zijn mijn man William en ik als gastvrouw en -heer ingedeeld. Het is 

een zeer onstuimige dag, harde windstoten, regen, hagel en daar tussen door 

opklaringen met zon, oftewel écht Hollands weer. Ik ontmoet een moeder en 

dochter, rond de 20, uit de omgeving van Zutphen. Zij vertellen mij dat ze al 

heel lang bloemen leggen op het graf van een soldaat, ze gaan vervolgens naar 

het desbetreffende graf en op de terugweg vertellen ze dat er nog geen foto 

staat bij “hun”  soldaat. Ik vraag aan de dochter hoe ze het hier vindt en dan 

barst ze in tranen uit. Ze is zo onder de indruk van de vele graven en de foto’s 

en de verhalen dat ze emotioneel is geraakt. Ze zegt de hele tijd sorry voor haar 

tranen wat natuurlijk helemaal niet hoeft. In ons gesprek kan ik haar gelukkig 

ook weer laten lachen, omdat ik haar laat inzien dat er iets heel bijzonders is 

gebeurd. Als vertegenwoordigster van een nieuwe generatie is zij in haar hart 

geraakt door de soldaten die in Groesbeek begraven zijn. Hoe mooi is dat, na 76 

jaar een bijzondere plek raken in iemands hart!  

Later zie ik iemand staan, met een brede lach en een bekend gezicht: Rob Jetten 

van D66. Hij vertelt dat hij in 2020 voor de eerste keer op het Canadese kerkhof 

in Groesbeek is geweest. Nu een jaar later met al de foto’s van de soldaten vindt 
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hij het nog indrukwekkender. Ik stel hem voor om 

het graf van de soldaat te laten zien die al drie 

generaties in mijn familie is. Gelukkig staat Rob ook 

open voor het maken van foto’s en daarna vertelt 

Rob dat hij zo onder de indruk is dat hij dit zal gaan 

delen met mensen om hem heen. Persoonlijk ben ik 

ook geraakt door Rob, die ik eigenlijk alleen ken van 

de televisie, die zich zo oprecht betrokken voelt.  

    

    

 Saskia met Rob Jetten 

 

 

 

De volgende dag, 5 mei, de nationale Bevrijdingsdag 

hoor ik van Else dat minister Sigrid Kaag op bezoek 

was en zei dat Rob haar gesproken heeft dat ze dit 

écht moest zien!” 

 

Minister Sigrid Kaag met Else 

 

 

Alice van Bekkum: 

Ook ik was regelmatig gastvrouw en er waren mooie 

ontmoetingen, waaronder de heer Bert Greep en zijn 

vrouw. Hij vertelde dat hij als 15-jarige Arnhemse 

jongen geëvacueerd was in Gendringen, Bert had in 

zijn dagboek geschreven over de dood van een van de 

soldaten, John Graham Macfie, die hier begraven is. 

Zijn dagboekverslag is te lezen in het boek dat hij 

meebracht en waarvan ik fo  to’s mocht nemen om te 

gebruiken in het levensverhaal John Macfie. 

   

Jeu Derkx nam contact met ons op nadat hij de 

begraafplaats had bezocht en stuurde foto’s van 7 

Britse soldaten, die omkwamen tijdens de bevrijding van Broekhuizen, Limburg. 

We kregen van hem ook documentatie daarover. 

In het gastenboek kunnen we na afloop mooie commentaren lezen; opvallend 

vaak was het woord ‘indrukwekkend’ gebruikt.  
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En dan is het tijd om op te ruimen, de banner en de beachflags worden ingepakt. 

De schaftwagen van de Klokgroep en van de Laurent groep die we de hele 

periode als onderkomen mochten gebruiken maken we leeg. 

Alle foto’s moeten eerst drooggemaakt worden voor ze in de 

enveloppen opgeborgen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

Vlak voor we klaar zijn komt de regen met bakken uit de hemel, net wanneer  

alle kratten en dozen op de aanhanger van Fred geladen moeten worden. Met 

een goed afdekzeil kunnen ze toch droog vervoerd worden.  

Dank aan ALLE vrijwilligers voor hun enorme inzet, zonder jullie was dit alles niet 

mogelijk geweest!       

Dank aan de medewerkers van CWGC voor de prettige samenwerking! 

Ook onze dank aan de gemeente Berg en Dal - in combinatie met de provincie 

Gelderland en het V-fonds - voor hun bijdrage in de kosten. 

En aan alle sponsoren: SeW fonds, DHD Drukkerij, Pieter Molenaar 

Aluminiumbearbeitung, Solar Stell, Berkleba, Klokgroep, Laurentgroep, Kees 

Rietveld reclame, Bruna Groesbeek,  Jumbo Groesbeek, Albert Heijn Groesbeek. 

Tot slot dank aan alle particulieren die een donatie deden voor dit fotoproject! 

Prachtige beelden werden gemaakt door David Brand: 

https://youtu.be/wlvcaco79cw 

 

~~~ 

Pieter en Daria Valkenburg, Prince Edward Islands. Canada hebben actief een 

oproep voor foto’s gedaan, ook op de radio, met succes, we kregen meerdere 

foto’s binnen. Dankjewel voor jullie inzet! 

Donna Maxwell, Wouter van Dijken en nog vele anderen hebben ons foto’s 

gestuurd, waarvoor onze hartelijke dank! 

Don Hulsman zoekt nog voor ons in de archieven van de provincie New 

Brunswick; daar staan kranten en artikelen van individuele soldaten van WWII 

op microfilm. 

Derek Pullen uit Canada biedt ook zijn hulp aan. 

https://youtu.be/wlvcaco79cw
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Royal Canadian Engineers historicus Ken Holmes deed onlangs een oproep in de 

nieuwsbrief van CMEA aan de huidige Canadian Engineers om de levensverhalen 

van hun, in WWII gesneuvelde, kameraden te schrijven voor ons. Er kwam al 

snel een reactie, we horen later meer. 

Wij zullen een lijst publiceren op onze website waar alle soldaten opstaan waar 

we nog geen foto van hebben. Wij roepen iedereen op om te helpen de soldaten 

in de graven zichtbaar te maken.                            

Te vinden: https://www.facestograves.nl/assets/PDF/Missing_photos.pdf 

 

~~~ 

 

Wilt u ons helpen of weet u iemand; wij zoeken: 

- een bestuurslid uit de regio Nijmegen, ter versterking van ons bestuur 

- iemand die ervaring heeft met dataverwerking, ter versterking van het Data 

Management Team 

- iemand voor ondersteuning bij marketing, PR en sponsoring 

 

Zoals u begrijpt kan onze non-profit organisatie uitsluitend aan dit project 

werken door uw donaties; we willen iedereen die een steentje heeft bijgedragen 

heel hartelijk bedanken! U vindt de logo’s van onze sponsoren op de website.  

Soms ontvangen we donaties waarvoor we graag persoonlijk willen bedanken, 

helaas kan dat niet als u geen contactadres achterlaat.  

Daarom willen we op deze manier IEDEREEN hartelijk danken voor zijn bijdrage! 

 

 

 

 

 

Ontwerp Martin van der Poel 

 

 

 

 

 

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

https://www.facebook.com/FacesToGraves
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     Foto Hanny Schoonwater 

 

 

Foto Anneke Poppenk 
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Op 10 mei 2021 schreef Liesbeth in het gastenboek: 


