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Nieuwsbrief 
 

No 13 – voorjaar 2022 

 
 

 Van de voorzitter Alice van Bekkum 
 

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

Graves in de periode na 1 januari 2022. 

Op het moment dat deze nieuwsbrief wordt geschreven lijkt Covid-19 ver weg, 

we kunnen even opgelucht ademhalen. Er worden weer herdenkingen gehouden 

en dat voelt als vanouds. 

Met een dubbel gevoel door de oorlog in de Oekraïne, die dichtbij zoveel 

slachtoffers maakt, terwijl we in de veronderstelling waren dat dit tot het 

verleden behoorde.                       

Er liggen diverse soldaten met Oekraïnse roots begraven in Groesbeek. Zoals 

Corporal George Strank die omkwam tijdens de bevrijding van Kalkar op 27 

februari 1945. Een krantenknipsel van de Oekraïnse gemeenschap in Canada 

over deze familie, waarvan maar liefst 8 zonen vrijwillig in dienst waren, werd 

vertaald door familie van de researcher die het levensverhaal schreef, zie: 

https://www.facestograves.nl/LifeStories/STRANK%20George-LHN-bio-EN.pdf 

~~~~~~ 

Toch gaan wij door met het eerbetoon aan de jonge soldaten, wiens leven abrubt 

werd afgebroken tijdens de bevrijding van ons land. In de ontroerende woorden 

van familieleden, wordt steeds weer duidelijk dat het verdriet van het thuisfront 

nog steeds doorwerkt. Daarom gaan we door met het vertellen van de verhalen 

van deze soldaten, en houden we daarmee hun herinnering levend, zodat zij niet 

worden vergeten. 

Inmiddels staan er zo’n 550 levensverhalen in twee talen in ons Digitaal 

Monument op de website, en er komen er nog wekelijks nieuwe levensverhalen 

bij.                 

            ~~~~~ 

In het weekend dat de vorige nieuwsbrief uitkwam bereikten we 1000 likes op 

onze Facebookpagina, goed dat steeds meer mensen ons weten te vinden. 

~~~~~ 

https://www.facestograves.nl/LifeStories/STRANK%20George-LHN-bio-EN.pdf
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Eind 2021 werden we benaderd door Jim Little uit Turner Valley, Alberta, die 

aanbiedt het levensverhaal te schrijven van Corporal Charles Roger Little. Zelf 

geen familie, maar Jim heeft contact met een nicht. We sturen hem het Format 

toe dat het Research Team gebruikt en al snel komt er een zeer compleet 

levenverhaal binnen. En dan ligt er nog een ‘Little’ in Groesbeek, en dat is 

Lieutenant Kenneth Wayne Little van het South Alberta Regiment, ook zijn leven 

wordt opgetekent door Jim. En voor we het weten is Jim Little aangesloten bij 

het Research Team en heeft al vele levensverhalen van het South Alberta 

Regiment en daarna van de Royal Winnipeg Rifles samengesteld. Jim stelt zich 

voor: “Mijn naam is Jim Little, een grotendeels gepensioneerde 

transportmanager die in de buurt van Turner Valley, Alberta in Canada woont. Ik 

heb geen militaire achtergrond en mijn vader heeft ook niet gediend. Maar zijn 

vader (de grootvader die ik nooit heb gekend) dienden samen met enkele 

oudooms bij de Canadian Expeditionary Force in de Eerste Wereldoorlog, en 

nadat mijn vader in 2016 overleed, raakte ik geïnteresseerd om meer over hun 

geschiedenis te weten te komen.. 

Mijn vrouw Tammy en ik namen in 2018 deel aan een Canadian War History-tour 

in België en Frankrijk, in de voetsporen van mijn grootvader en zijn broer, de 

laatste die sneuvelde in Passendale. Het jaar daarop voltooide ik het 

onderzoeken, schrijven en in eigen beheer uitgeven van een biografisch boek 

over mijn grootvader en zijn familie. 

Twee jaar later las ik een artikel van Sharon Adams in de november uitgave van 

het Legion Magazine over de Faces to Graves (FTG)-organisatie. Ik bekeek de 

FTG-website en vond een gesneuvelde 

soldaat met wie ik de achternaam Little 

deel (geen familie), die geen ‘gezicht’ 

had plus een onverteld verhaal. Een 

snelle zoektocht leverde wat informatie 

op over Charles Roger Little van het 

Essex Scottish Regiment en ik kon in 

contact komen met zijn nicht voor wat 

van zijn familiegeschiedenis en foto's. 

Ik nam contact op met FTG, en Alice 

van Bekkum moedigde me aan om 

verder onderzoek te doen en zijn 

levensverhaal  te schrijven.  

Jim bij Lt. Kenneth en Gunner Walter Little’s gedenksteen                                               

Highwood Cemetery, 1 december 2021 

Ik begon toen met gesneuvelde soldaten van het South Alberta Regiment die 

begraven lagen in Groesbeek. Op dit moment schrijf ik levensverhalen van 

soldaten van Royal Winnipeg Rifles (Winnipeg, Manitoba is waar ik ben geboren 

en getogen) en ik heb sinds afgelopen november gemiddeld ongeveer één 

levensverhaal per week samengesteld.  

Mijn persoonlijke doel is om in mei 2023 in totaal 78 biografieën te hebben 

voltooid, één voor elk jaar sinds de bevrijding van Nederland. Tammy en ik 

reisden door Amsterdam tijdens onze reis naar Europa in 2018, en we hopen 
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volgend jaar terug te keren om het FTG-evenement The Faces of Groesbeek op 

de begraafplaats van Groesbeek bij te wonen en nog een tour over de  

oorlogsgeschiedenis te maken als we in de omgeving van Njimegen zijn. 

Wat is mijn motivatie om vrijwilligerswerk te doen als onderzoeksteamlid bij 

FTG? Ik vind dat elke gesneuvelde soldaat het verdient om zijn verhaal verteld 

en herinnerd te worden. Ik voel me aangetrokken tot deze missie en vind het 

leuk om over elke soldaat te leren, vooral als ik een connectie kan maken met 

een familielid. Het meest memorabel was een prachtig telefoongesprek met de 

bejaarde zoon van een gesneuvelde soldaat van het South Alberta Regiment 

(SAR). De treurigste biografie ging over een andere SAR-soldaat begraven in 

Groesbeek wiens broer ook in Frankrijk sneuvelde. Zij waren de enige twee 

kinderen van een echtpaar dat in de buurt van High River, Alberta, woonde. 

Waarvan hun zonen nooit getrouwd waren of kinderen hadden gekregen. Er is 

niemand om hen te herinneren, dus het is onze taak om hun herinneringen 

levend te houden.”    

~~~~~~ 

Ook Bruce Morton uit New Brunswick is weer actief 

voor Faces To Graves. Hij deelde al eerder een 16-tal 

levensverhalen met ons, maar was daarna druk met 

het schrijven van een boek; nu heeft hij weer contact 

opgenomen dat hij ons wil helpen.   

Bruce Morton, uit Barrie, ON, Canada, schrijft korte 

biografieën van soldaten van het North Shore (NB) 

Regiment die vochten in de Tweede Wereldoorlog. 

Deze biografieën zijn geschreven voor het Juno Beach 

Centre, Canadian Encyclopedia, Miramichi, NB, School 

Board, de Groesbeek Canadian War Cemetery, Holten 

Canadian War Cemetery, het North Shore (New 

Brunswick) Regiment en andere organisaties. Hij is de 

gastheer van de North Shore New Brunswick 

Regiment Research Facebook-pagina en de 

biografieën zijn te vinden op tal van andere historische websites en Facebook-

pagina's. Er zijn ook exemplaren geplaatst bij het Provinciaal Archief van New 

Brunswick 

In 2022 publiceerde Bruce ‘One Hundred Years, A Brief History of the North 

Shore (New Brunswick) Regiment’, en het Franse equivalent Cent Ans. Het boek 

behandelt de hele geschiedenis van het regiment. 

Bruce Morton is de zoon van Douglas Morton, die in de Tweede Wereldoorlog 

Captain was bij de NS(NB)R. De familie Morton woonde meer dan honderd jaar in 

Kings County, New Brunswick, voornamelijk in de buurt van Penobsquis. Dougs 

vader, Harry Morton, was mede-eigenaar van de winkel Morton and Crothers in 

Sussex, en Dougs grootvader Samuel had een boerderij in Mechanic Settlement. 

Bruce Morton, die met pensioen is, bestudeert de geschiedenis van de NS(NB)R 

en heeft de meeste van hun slagvelden in de Tweede Wereldoorlog bezocht.    

~~~~~~ 
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Piet Smink nam in oktober 2020 contact met ons op, en 

stelde zijn levensverhalen van de soldaten die tijdens de 

bevrijding van Hoogland sneuvelden, beschikbaar; 

inmiddels zijn deze te vinden in het Digitaal Monument 

op onze website. 

Hij vertelt: “Ik ben geboren en getogen in Hoogland, in 

mijn werkzame leven ben ik bijna 30 jaar secretaris 

geweest van het waterschap Vallei & Eem, daarna 7,5 

jaar gedeputeerde van de provincie Utrecht en vervolgens 

nog 10 jaar voorzitter van de Landinrichtingscommissie 

Eemland. Ben mijn leven lang geïnteresseerd geweest in 

de geschiedenis van Hoogland. De Historische Kring 

Hoogland heeft drie werken van mijn hand uitgegeven in 

de Hooglandse Historische Reeks, waaronder het boek 

“75 Vrijheid Hoogland”.  

In de plaatselijke krant DE HOOGLANDER van 14 mei 2019 stond een verslag 

van een bezoek op 23 april 2019 aan Hoogland van een delegatie uit Huron 

County (Ontario) onder leiding van de Canadese historicus Jim Ruthledge.     

Deze delegatie kwam naar Hoogland om te zien waar hun plaatsgenoot James 

Jamieson op 22 april 1945 was gesneuveld. Daarbij is een foto getoond van de 

graven van de vier Canadese soldaten van het Carlton & York Regiment, die 

tijdelijk op het RK Kerkhof De Langenoord waren begraven. 

Bij die foto kwamen bij mij weer beelden naar boven die ik als jongen van 

ongeveer 9 jaar had gezien bij het opgraven, begin oktober 1945, van de 

stoffelijke resten van deze vier soldaten. Bij het zien van die foto uit april 1945 

en het verslag in krant vroeg ik mij af wie die vier soldaten waren, waar zij 

vandaan kwamen en wat zij deden. Dat ben ik gaan uitzoeken. Daarvoor heb ik 

in de archieven in Ottawa de War Diary van het Carlton & York Regiment 

opgevraagd en ook de persoonsdossiers van de gesneuvelde soldaten. En dat 

heeft geleid tot de levensverhalen van: William James Menni, Edmond Levesque, 

James Jamieson, Lawrence Howard Thompson en Aurèle Zénon Berube. 

Omdat ook het West Nova Scotia Regiment en het Royal 22e Regiment in april 

1945 betrokken zijn geweest bij de bevrijding van gemeente Hoogland, heb ik 

van deze regimenten ook de War Diaries opgevraagd in Ottawa, met een aantal 

persoonsdossiers. Daaruit kwam naar voren, dat ook van het West Nova Scotia 

Regiment op 28 april 1945 een soldaat in Hoogland was gesneuveld: Francis 

Joseph Burke Fitzgerald. Ook van het Royal 22e Regiment zijn op 23 april 1945 

twee soldaten gesneuveld in Hoogland(erveen): Edgar Bisaillon en Théophile 

Roussel. 

Ook van deze drie soldaten heb ik aan de hand van de archiefstukken een 

levensverhaal gemaakt. Daarbij is het mij uiteindelijk gelukt om van alle acht 

soldaten die in de gemeente Hoogland zijn gesneuveld, een foto te achterhalen, 

waardoor deze Canadese soldaten ook een “gezicht” gekregen hebben. 

Het schrijven van de acht levensverhalen heeft mij veel voldoening gegeven. 

Deze acht jonge mannen hebben hun leven gegeven voor de vrijheid van 
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Hoogland en verdienen een plek in de geschiedenis van Hoogland en mogen niet 

vergeten worden. Heel fijn is het daarom dat het Oranjecomité Hoogland van de 

6 in de kern Hoogland gesneuvelde Canadezen een herinneringsplaquette heeft 

aangebracht op de Gedenkzuil op het RK Kerkhof De Langenoord in Hoogland. 

Tenslotte heb ik (geboren 1936) de evacuatie naar Edam in mei 1940 bewust 

meegemaakt en ook van de laatste drie weken van de oorlog, toen Hoogland in 

de frontlinie lag, staan een aantal beelden voor altijd in mijn geheugen gegrift.” 

~~~~~ 

 

Eind januari nam onze penningmeester en medeoprichter Adriaan van der Pol 

afscheid van het bestuur. Tijdens de bestuursvergadering op 22 januari kreeg hij 

door de voorzitter, Alice van Bekkum, de Faces To Graves coin met bijbehorend 

cerificaat uitgereikt en een mooi boek. Adriaan dankjewel voor je jarenlange 

inzet!! 

                    

        Adriaan van der Poel wordt toegesproken door Alice van Bekkum 

 

Gelukkig hebben we tijdig een nieuwe penningmeester gevonden: Jochen 

Rengers, die bereid is deze taak op zich te nemen, waardoor Adriaan zijn werk 

persoonlijk kon overdragen aan Jochen.  
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Jochen Rengers: “Zolang ik me kan herinneren 

heb ik een sterke interesse in geschiedenis en 

meer in het bijzonder in Nijmegen tijdens de 

Tweede Wereldoorlog en alles wat daarbij komt 

kijken.  

Al vroeg kreeg ik de verhalen over de Tweede 

Wereldoorlog te horen van mijn grootouders die 

in die tijd in Nijmegen woonden en alle 

oorlogshandelingen van dichtbij meemaakten. 

Ontmoetingen met veteranen, van wie sommigen 

bij ons thuis verbleven, en ouders die betrokken 

waren bij organisaties en herdenkingen rondom 

Market Garden, zorgden voor nog meer 

belangstelling.  

Dus toen mij werd gevraagd of ik vanuit mijn 

expertise mee wilde doen aan Faces to Graves, 

hoefde ik er niet lang over na te denken om ja te zeggen!” 

~~~~~~ 

Begin februari kregen we een verrassing uit Canada: een mooie donatie van € 

1500 van de Lallemand Company. Julie Allen vertelt: “In april 2021 hadden we 

veel vrijwilligers nodig voor het plaatsen van de foto's voor het evenement The 

Faces of Groesbeek. Ik heb vrienden Thoby en Boukje de Ruyter meegenomen 

om te helpen. Hoewel ze geen enkele connectie hebben met Canada of de 

strijdkrachten, had Thoby een zakelijke kennis in Montreal, Quebec. Hij was zo 

ontroerd bij het zien van de vele foto's van die jonge Canadese mannen, dat hij 

beloofde alles te proberen om ons te helpen geld in te zamelen voor de volgende 

reeks foto's die gemaakt moet worden. Hij nam contact op met Lallemand en 

vertelde over zijn ervaring. Lallemand is een wereldleider in de ontwikkeling, 

productie en marketing van gist, bacteriën en speciale ingrediënten. Ze zijn een 

familiebedrijf en 

hebben met  

interesse naar 

Thoby geluisterd.                 
Ik probeerde 

erachter te komen 

of een van hun 

medewerkers hier 

familie had, maar 

dat was niet het 

geval. Toch 

stemden ze ermee 

in om een donatie 

te doen en we zijn 

heel dankbaar voor 

hun vrijgevigheid!   
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            Thoby en Boukje de Ruyter plaatsen de foto’s  Foto Julie Alle 

De herdenking van Operation Veritable, georganiseerd door de organisatie 

‘Groesbeek Airborne Vrienden’ vond plaats op 8 februari. De Canadese 

Ambassadeur Lisa Helfand hield een korte speech, er namen leerlingen van 

basischool Op De Heuvel uit Groesbeek deel en een mannenkoor uit Heijen; na 

afloop was er koffie. Opnamen van omroep Berg en Dal:          

https://www.youtube.com/watch?v=u0FLuWWEVUM  

 

 

 

 

Jochen Rengers en Alice van Bekkum leggen de krans voor Faces To Graves 

 

 

foto Henk Baron 

 

Sinds eind 2019 hebben we contact met Johan Bekhuis uit Kekerdom, we hebben  

informatie en foto’s uitgewisseld. Johan werkt aan een boek over de bevrijding 

van Kekerdom.  

https://www.youtube.com/watch?v=u0FLuWWEVUM
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Johan ontving uit Canada het boek met beschrijvingen van de Miramichi 

gesneuvelden uit WO1 en WO2, hij  kreeg het toegestuurd door de neef van 

Louis Walsh. Nadat hij het zelf gebruikt heeft, schonk hij dit boek na de 

herdenking aan Faces To Graves. Dit boek bevat informatie van Gary Silliker en 

ook van Bruce Morton, beiden hebben al eerder informatie met ons gedeeld. 

 

 

Johan Bekhuis overhandigd het boek aan Alice van Bekkum 

 

 

 

 

      Foto Henk Baron 

 

 

Daarna onthulde de 

Canadese 

Ambassadeur 

samen met 

burgemeester 

Slinkman een 

herdenkingspaneel 

aan de Kaliwaal ln 

Kekerdom, 

schoolkinderen 

toonden de foto’s 

van de gesneuvelde 

Canadese soldaten.  
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Rechts op de foto de 

Canadese Militair 

Attache Marc 

Lafortune     - foto 

Richard Hendriks 

Opnamen omroep 

Berg en Dal: 

https://www.youtube.com/watch?v=4t4d9l4jcnc 

 

~ Research Team bestaat 5 jaar ~ 

        

        Op 5 maart konden we 

voor de Research Team bijeenkomst weer bij 

elkaar komen, wel op gepaste afstand, en met een 

klein aantal deelnemers. Omdat voorzitter Wim 

Poppenk helaas afwezig was nam Alice van 

Bekkum, ondersteund door Else Schaberg, de 

honeurs waar. Dit was een feestelijke 

bijeenkomst omdat we het 5-jarig bestaan van 

het Research Team vierden.  

 

Met een Power Point presentatie liepen we met 

elkaar door de geschiedenis 

van Faces To Graves.  

                           

Terugblik – presentatie Alice van 

Bekkum       - foto’s Gijs Krist 

 

Daarna werden er ook nog 

drie researchers 

onderscheiden: Liesbeth 

https://www.youtube.com/watch?v=4t4d9l4jcnc
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Huisman kreeg de Faces To 

Graves coin met certificaat voor 

het schijven van 25 

levensverhalen en Sigrid Norde 

en Gijs Krist kregen een nieuw 

certificaat omdat beiden 

inmiddels 50 verhalen op hun 

naam hebben staan.            

v.l.n.r. Liesbeth Huisman, Sigrid 

Norde en Gijs Krist 

Foto Susanne Steegs 

 

 

 

Tevens kreeg Terry Verduijn, die 

3 jaar onze webmaster was, 

thuis, op afstand, een Faces To 

Graves coin met certificaat 

aangereikt door Else Schaberg. 

Mooie beelden omroep Berg en 

Dal: 

https://www.youtube.com/watch?v=ueHYIBsT6Ek 

 

  

 

                         Terry Verduijn  Foto Else Schaberg 

                

~~~~~ 

Maandag 11 april vond er een bijeenkomst plaats op de Nederlandse Ambassade 

in Ottawa. Schooldirecteur Ryan Larose, docenten Vanessa Kirtz en Penny 

Lessard van All Saints High School in Kanata en Kurt Johnson, kregen samen met 

vier leerlingen die levensverhalen hebben geschreven voor Faces To Graves, een 

lunch aangeboden door de Ambassadeur mevr. Ines Coppoolse, Militair Attaché 

Lt. Kol. Ton Linssen en zijn assistente Wendy Sewell.                 

Vanessa en Penny hebben er samen voor gezorgd dat er bij de school een 

‘Garden of Remembrance’ is aangelegd. 

https://www.youtube.com/watch?v=ueHYIBsT6Ek
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Vanessa en Kurt kregen hier de Faces To Graves coin, met bijbehorend 

certificaat, uitgereikt. Vanessa kreeg deze coin al eerder voor haar inzet voor 

Faces To Graves. Zij kreeg een nieuw certificaat voor het 50e levensverhaal dat 

zij met haar leerlingen samenstelde. Kurt Johson werd verrast met de FTG coin 

en bijbehorend certificaat die hij kreeg voor het aanvullend onderzoek en 

redigeren van deze levensverhalen. (Omdat er nogal wat tijd overheen ging door 

verzending en de voorbereiding, staat de teller inmiddels op meer dan 75 

ingeleverde verhalen!) 

Foto’s Ton Linssen, Nederlandse Ambassade Canada. 

 Vanessa krijgt het certificaat overhandigd door de          ambassadeur mevr. 

Coppoolse.  

 

 

Kurt stuurde deze foto bij de email                

waarin hij bedankte voor de onderscheiding. 
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V.l.n.r. vooraan: Celina Nguyen, Allyson Parangalan,  Kurt Johnson, Penny Lessard, 

Jonathan Soliman. Daarachter: Wendy Sewell, Lieutenant Colonel Ton Linssen, 

Ambassador Ines Coppoolse, Dimitri Kabemba, Vanessa Kirtz, Ryan Larose. 

De ambassadeur heeft, mede namens Faces To Graves, al eerder een 

aanbevelingsbrief voor Vanessa, gestuurd naar de organisatie van de verkiezing 

voor de Director of Education Commendation Award. En met goed gevolg, zij 

kreeg deze award uitgereikt op 3 mei in tijdens een speciale ceremonie in de 

Notre Dame Cathedral Basilica in downtown Ottawa.  

 

 

 

 

Lorne Richardson bezocht 

deze ceremonie namens 

de voorzitter van Faces To 

Graves. Alice van Bekkum. 

 

 

Photo: page from booklet for 

this service. 
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Een van de leerlingen, Jonathan Soliman schreef als dank een 

mooie brief: “Voordat ik aan de Canadese geschiedenisles begon op 

All Saints High School, keek ik er niet echt naar uit om te leren over 

wat er in het verleden is gebeurd, met de weinige kennis die ik had. 

Ik dacht niet dat het interessant zou zijn. Deze mening veranderde 

toen ik meer begon te leren over wat er in het verleden is gebeurd 

waar Canadezen aan hebben deelgenomen. 

Halverwege mijn geschiedenisles introduceerde mevrouw (Vanessa) Kirtz een 

lange termijn-project waar we aan gaan werken. In het project zouden we 

onderzoek doen naar een soldaat die ons was toegewezen en een levensverhaal 

over hem schrijven. Door dit project leerde ik over ‘mijn’ soldaat, Edward 

Strouglar, zijn levensverhaal en hoe hij tot aan zijn overlijden voor zijn land 

heeft gevochten.                                       

Nadat ik de geschiedenisles van mevrouw Kirtz had voltooid, dacht ik dat ik het 

verhaal van Edward af had, en zoals bij veel andere lessen, dat mijn werk aan 

het soldatenproject voltooid was. Dit veranderde allemaal toen ik hoorde dat vier 

van onze geschiedenisstudenten waren uitgenodigd voor een ontmoeting met de 

ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden, Hare Excellentie, mevrouw 

Ines Coppoolse. De studenten die de lunch bijwoonden waren Allyson 

Parangalan, Celina Nguyen, Dimitri Kabemba en ikzelf, Jonathan Soliman. 

Het was een ‘once-in-a-lifetime’ geweldige ervaring waar ik zo blij mee ben. 

Mevr. Ines Coppoolse bedankte ons voor ons werk met het soldatenproject en 

was zo vriendelijk om ons en onze verhalen te leren kennen. Met daarbij ook een 

absoluut verrassende lunch, was het een geweldige ervaring waar ik de rest van 

mijn leven aan zal denken. Ik wil ambassadeur Ines Coppoolse nogmaals 

bedanken voor de hartelijke uitnodiging en begeleiding van ons, al het personeel 

van de ambassade, evenals mevrouw Kirtz die deze hele ervaring mogelijk 

hebben gemaakt.” 

Tijdens de lunch van de ambassadeur waren we ook getuige van de uitreiking  

van certificaten van waardering van de Faces To Graves Foundation aan onze 

docent, mevrouw Kirtz, en Kurt Johnson, de redacteur/onderzoeker van ons 

project om levensverhalen te schrijven over soldaten die begraven zijn op de 

Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek in Nederland.” 

Levensverhaal: 

https://www.facestograves.nl/LifeStories/STROULGER%20Edward%20McBain-

ASK-bio-NL.pdf 

                                                     

~~~~~~ 

Op 22 maart plaatste onze huidige webmaster Marcel van der Meer het 1000e 

levenverhaal op onze website, 495 in het Nederlands en 505 in het Engels. Een 

mijlpaal, Marcel heeft inmiddels een programma ontwikkeld, waardoor dat sneller 

kan gebeuren. Marcel, bedankt voor jouw inzet! 

~~~~~~ 

https://www.facestograves.nl/LifeStories/STROULGER%20Edward%20McBain-ASK-bio-NL.pdf
https://www.facestograves.nl/LifeStories/STROULGER%20Edward%20McBain-ASK-bio-NL.pdf
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De Nationale Dodenherdenking op 4 mei werd in Groesbeek gehouden op de 

Canadese Oorlogsbegraafplaats. Kort voor het begin van de ceremonie, hadden 

we afgesproken met Dennis Isfeld, de zoon van Private Einar Victor Isfeld van de 

Queen’s Own Highlanders of Canada, die Oekraïense roots had. Hij was uit 

Canada gekomen voor de onthulling van een monument op 6 mei in de plaats 

waar zijn vader is gesneuveld: Gendringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gijs vertelt Dennis dat hij het levensverhaal van zijn vader heeft geschreven 

  

 

 

– foto’s Fred Hulsman, Faces To Graves 

 

 

 

 

Gijs Krist, lid van het Research Team had 

het levensverhaal van Dennis’ vader 

samengesteld en in boekvorm afgedrukt, 

dat kon hij persoonlijk aan Dennis 

overhandigen. Een ontroerend moment!  
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Gijs ervaarde het zelf zo: “4 mei 2022 is een datum die ik nooit meer zal 

vergeten, de datum is voor mij altijd al speciaal geweest. Op deze dag, de 

Nationale Dodenherdenking, staan we stil bij de vele slachtoffers van 

oorlogsgeweld. Maar op deze dag is ook onze zoon geboren, dus de datum 

betekent persoonlijk altijd al iets voor mij.                                     

Dit jaar kwam daar de ontmoeting bij met Dennis Isfeld en zijn familie, hij was 

naar Nederland gekomen om de sporen te volgen van zijn vader Einar Victor 

Isfeld, die hier in Groesbeek begraven ligt.                                                                      

Private Einar Isfeld is een maand voor het einde van de oorlog om het leven 

gekomen in Netterden, dat toen gemeente Gendringen was. Dennis zou aanwezig 

zijn tijdens de plechtigheid op 4 mei. Ik wilde het levensverhaal van zijn vader 

die avond overhandigen en dat zou natuurlijk geweldig zijn. Dankzij Gonny van 

Hal die de Engelse vertaling op tijd klaar had, kon dit ook plaatsvinden.        

Thuis had ik alles in mijn hoofd zitten wat ik tegen Dennis wilde zeggen, maar 

eenmaal aangekomen op de begraafplaats was ik erg nerveus. Het was mijn 

eerste ontmoeting met een familielid van de soldaat, in dit geval zelfs zijn zoon! 

waarvan ik het levensverhaal had samengesteld en het raakte mij zeer. Ook 

Dennis en zijn familie werden emotioneel en toen Dennis mij omhelsde om mij te 

bedanken, sloeg ik dicht. Kon geen woord meer uitbrengen. Ik ben een grote 

vent, maar ik was even weg en het verhaal van zijn vader ging door mijn hoofd 

en wat dat voor de familie betekent moet hebben. Hij moest zijn vrouw en zoon 

Dennis, die toen slechts twee jaar oud was, achterlaten in Canada. We mogen de 

militairen waar ook ter wereld die het grootste offer brachten voor onze vrijheid 

nooit vergeten. Ik ben hen voor altijd dankbaar en zal mij ook altijd inzetten 

door hun verhalen te schrijven. En de familie Isfeld zit in mijn hart, de 

ontmoeting met hen vergeet ik nooit meer.” 

Mooie opnamen van deze ontmoeting op omroep Berg en Dal: 

https://www.youtube.com/watch?v=xhODZEdhO88 

Inmiddels staat het levensverhaal van Private Einar Victor Isfeld in het Digitaal 

Monument op onze website: 

https://www.facestograves.nl/LifeStories/ISFELD%20Einar%20Victor-GKT-bio-

NL.pdf  

 

 

 

 

       

 

           Foto Kim  

Huvenaars  

https://www.youtube.com/watch?v=xhODZEdhO88
https://www.facestograves.nl/LifeStories/ISFELD%20Einar%20Victor-GKT-bio-NL.pdf
https://www.facestograves.nl/LifeStories/ISFELD%20Einar%20Victor-GKT-bio-NL.pdf
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Daarna liep de begraafplaats langzaam vol met de deelnemers van de Stille 

Tocht, die vanaf het gemeentehuis kwamen lopen. Een mooie herdenking, in 

aanwezigheid van burgemeester Slinkman, de Canadese Ambassadeur Lisa 

Helfand en de Militair Attaché van de Oekraïense ambassade.  

 

 

Schoolkinderen 

reiken de krans aan 

de Canadese 

Ambassadeur 

 

 

Foto Kim Huvenaars, 

Faces To Graves 

 

 

 

Dick Akerboom, 

vicevoorzitter en Lot 

Verhoeven leggen de 

krans voor Faces To 

Graves. 

 

 

 

Foto Fred Hulsman 

 

 

 

 

 

 

 

     Foto Kim Huvenaars 
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Uitzending van omroep Berg en Dal: 

https://www.youtube.com/watch?v=gvzKbCH5N48 

In Gendringen ontmoette Dennis Isfeld een ooggetuige van het moment dat zijn 

vader zwaar gewond naar het veldhospitaal gebracht werd.                           

Monument in Gendringen – foto OWNV 

Meer over het monument in Gendringen: https://www.ownv.nl/het-monument-

gendringen-p7211-nl.html 

~~~~~~ 

 

Zaterdag 14 mei was de Research Team bijeenkomst goed bezocht, ook de 

vrijwilligers van de redactie en de vertalers waren uitgenodigd. Tegen het eind 

van de bijeenkomst in ‘Het Balkon van Groesbeek’ hebben Wim Poppenk, 

voorzitter Research Team en Alice van Bekkum, coördinator research, twee 

mannen in het zonnetje gezet: Luc Ronde en Jos Dierick werden verrast met de 

uitreiking van de Faces To Graves coin plus bijbehorend certificaat. Beiden zijn 

deze vrijwilligers een belangrijke schakel in onze organisatie, ze werken achter 

de schermen en zorgen ervoor dat alles in goede banen wordt geleid. 

Eerder stelden zij zich voor in Nieuwsbrief No. 12, op pag. 3 en 4:  

https://www.facestograves.nl/nieuwsbrieven/NIEUWSBRIEF%20No%2012%20N

ajaar%202021.pdf 

 

Artikel omroep Berg en Dal: 

GROESBEEK - De Stichting Faces To Graves zoekt de gezichten en verhalen bij 

de gevallen soldaten die begraven liggen op de Canadese Erebegraafplaats aan 

de Zevenheuvelenweg in Groesbeek. Vele vrijwilligers werken aan het schrijven 

en vertalen van de levensverhalen. Op zaterdag 14 mei werden twee vrijwilligers 

onderscheiden met een Faces to Graves coin en bijbehorend certificaat. Dat 

https://www.youtube.com/watch?v=gvzKbCH5N48
https://www.ownv.nl/het-monument-gendringen-p7211-nl.html
https://www.ownv.nl/het-monument-gendringen-p7211-nl.html
https://www.facestograves.nl/nieuwsbrieven/NIEUWSBRIEF%20No%2012%20Najaar%202021.pdf
https://www.facestograves.nl/nieuwsbrieven/NIEUWSBRIEF%20No%2012%20Najaar%202021.pdf
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gebeurde in het zaaltje van Het Balkon van Groesbeek. De vrijwilligers werden 

bij verrassing in het zonnetje gezet. Beiden werken altijd achter de schermen, 

maar zijn onmisbaar voor de organisatie.  

Luc Ronde is gepensioneerd leraar Nederlands & Letteren en is afkomstig uit 

Beuningen. Sinds november 2019 is hij actief bij Faces To Graves. Hij redigeert 

de levensverhalen en heeft er inmiddels al 250 verwerkt. Bovendien heeft hij 65 

levensverhalen uit Canada in het Nederlands vertaald, als er even geen verhalen 

voor de redactie waren. 

Jos Dierick, gepensioneerd leraar Engels aan het Canisius College in Nijmegen, is 

afkomstig uit Elst. Hij begon in februari 2020 bij de stichting en heeft inmiddels 

250 vertalingen gemaakt, zowel Nederlands-Engels als Engels-Nederlands. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
 Wim Poppenk          Jos Dierick              Luc Bode         Alice van Bekkum            

          – foto Gijs Krist 

~~~~~ 

 

Op 24 september wil het bestuur van Faces To Graves de leden van het Research 

Team en alle vrijwilligers die daarbij betrokken zijn, een dagje uit aanbieden. Er 

wordt gewerkt aan een interessant programma.  

 

Vindt u ook dat ze het verdiend hebben? Dan kunt u uw bijdrage storten op onze 

rekening onder vermelding van ‘dagje uit’. 

IBAN: NL78 ABNA 0592 2443 93 t.n.v. ST FACES TO CANADIAN onder 

vermelding van ‘dagje-uit’. 
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Else Schaberg: Vorig jaar kwam het verzoek binnen van twee scholieren van een 

gymnasium uit Leiden of ze hun profielwerkstuk mochten schrijven over het 

leven van een Canadese soldaat die gesneuveld is in de Tweede Wereldoorlog.                      

We hebben over en weer gebeld en gemaild en de twee meisjes, Yael ter Haar 

Romeny en Demi Vis, gingen aan de slag.                                        

Vorig jaar zomer zijn ze naar Groesbeek gekomen en hebben we een bezoek 

gebracht aan de begraafplaats, ze waren allebei zichtbaar onder de indruk. 

Vooral bij het zien van zoveel graven en de leeftijd van de soldaten, veelal maar 

een paar jaar ouder dan zij zijn!           

Ze hebben er lang de tijd voor genomen, maar uiteindelijk is hun profielwerkstuk 

een dik artikel geworden waarin ze uitgebreid beschrijven hoe Canada bij de 

oorlog betrokken raakte, de Canadese opmars in Europa en daarin verweven het 

verhaal van een Canadese soldaat.               

Ik vind het indrukwekkend om te zien hoeveel ze gelezen hebben over de oorlog 

om tot dit werkstuk te komen en wat een goed werk ze hebben afgeleverd! 

Yael ter Haar Romeny, Leiden schrijft: “Vorig jaar 

waren mijn vriendin en ik bij Faces to Graves 

terecht gekomen toen wij aan het zoeken waren 

naar hulp voor bij ons profielwerkstuk. Ons idee 

was om een verhaal te schrijven over wat een 

gevallen soldaat had meegemaakt tijdens de 

Tweede Wereldoorlogen wie hij was buiten de 

oorlog om.                                                   

Voor twee, toen nog 16/17-jarigen, is dat vrijwel 

onbegonnen werk, daarom was ik zo gelukkig toen 

ik het werk van Faces to Graves zag. Ik vind het 

belangrijk dat we stilstaan bij de geschiedenis van 

ons land en dat we ons realiseren dat wij nu in 

vrijheid leven vanwege de Canadese jongens die 

hebben gevochten daarvoor.                              

Van deze Canadese jongens hebben ongeveer 2300 

mannen de laatste rustplaats gevonden in Groesbeek. Dit zijn dus 2300 levens 

geweest, met elk een eigen verhaal.                        

Faces to Graves doet het enorm belangrijke werk van het in leven houden van 

deze verhalen, waar ik ze erg dankbaar voor ben. Na het doorlopen van het 

proces van een levensverhaal uitzoeken, kan ik nu bevestigen dat dit enorm 

lastig kan zijn. Niet alleen om de daadwerkelijke informatie te vinden, aangezien 

er al zoveel jaren zijn verstreken, maar ik vond het ook erg moeilijk, omdat ik 

me besefte dat dit een verhaal was van iemand die in de bloei van zijn leven 

stond. Veel van de mannen die in Groesbeek liggen, zijn dan ook niet veel ouder 

dan dat ik ben, wat het eigenlijk nog dichterbij brengt. Maar ondanks de 

moeilijkheden waar men tegenaan loopt tijdens het zoeken, vind ik het wel 

helemaal waard en een “oog openende” ervaring die ik niet meer zal vergeten. 

Het in leven houden van de verhalen van deze jongens is het minste wat we 

kunnen doen nadat zij alles hebben gegeven en dat realiseer ik me eigenlijk 

alleen nog maar meer dan voordat ik begon aan mijn profielwerkstuk.  

Heel erg bedankt Faces to Graves voor alles wat jullie doen! 
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foto Alice van Bekkum 

 

Als alle bevoegde instanties hun goedkeuring 

verlenen, kan volgend jaar mei het foto-evenement 

The Faces of Groesbeek weer plaatsvinden. De 

streefdatum voor de opening is zaterdag 29 april 

en hoe lang de foto’s mogen blijven staan hangt af 

van deze goedkeuring.” 

Sinds het vorige foto-evenement zijn er inmiddels 

zo’n 200 nieuwe foto’s van soldaten 

binnengekomen, die we nog dit jaar, in verband 

met de stijgende grondstofprijzen, willen afdrukken 

op alupanel paneeltjes.  

We zijn daarom sponsorwerving gestart; wilt u ook 

een steentje bijdragen, dan kunt u een donatie 

overmaken op: 

IBAN: NL78 ABNA 0592 2443 93 t.n.v. ST FACES 

TO CANADIAN onder vermelding van ‘mei 2023’.   

 Alvast heel hartelijk dank!  

                                                        

~~~~~ 
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Julie Allen verzorgt al sinds 2019 de verzending van deze nieuwsbrief en dat 

loopt op rolletjes, Julie dankjewel! 

~~~~~ 

Op onze website publiceren wij een lijst waarop de namen van alle soldaten, 

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

soldaten in de graven een gezicht te geven.                            

De lijst is te vinden: https://www.facestograves.nl/assets/PDF/Missing_photos.pdf 

~~~~~ 

Wilt u ons helpen of kent u iemand die geïnteresseerd is, wij zoeken nog: 

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

bestuur 

- 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 alle 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! 

 

Wij wensen iedereen een mooie zomer toe. 

 

   

U vi ndt Faces To Graves op                    

https://www.facestograves.nl/assets/PDF/Missing_photos.pdf
https://www.facebook.com/FacesToGraves/
https://www.youtube.com/channel/UCbhI8MhCCmHqTl0klZhZhdg
https://www.instagram.com/facestograves/

