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Nieuwsbrief      
 

No 1 – voorjaar 2016 
 

      
 

Van de voorzitter Alice van Bekkum 

 

 

 

 

Soms gebeuren er onverwachte 

dingen in het leven: zoals het 

schrijven van deze eerste 

nieuwsbrief van onze Stichting 

Faces To Canadian War Graves 

Groesbeek. Dat had ik twee jaar 

geleden niet durven dromen! 

 

 

 

                                                     

Kort voor de Nijmeegse Vierdaagse van 2014 sprak ik, als lid van het Royal 

Canadian Legion, met de President van Branch 005 Gerard Hendriks over mijn 

droom om alle gesneuvelden die op het militaire ereveld in Groesbeek zijn begraven 

een ‘gezicht’ te geven. Zelf had ik al veel informatie en foto’s van een aantal 

soldaten; soms had ik de familie in Canada ontmoet of was op andere wijze met 

hen in contact gekomen. Vaak woonde ik herdenkingen bij waar de veteranen hun 

respect betoonden aan hun omgekomen kameraden. Nu de jaren gaan tellen en er 

nog maar weinig veteranen in staat zijn de reis te maken, ben ik van mening dat wij 

nu de plicht hebben hun kameraden te blijven herdenken! 

 

Gerard Hendriks kwam met een voorstel: zet je droomwens op papier en ik 

zorg ervoor dat die wordt uitgedeeld aan alle Canadese militairen die deelnemen 

aan de Vierdaagse. En zo gebeurde het dat één A4-tje de aanloop vormde naar 

het project Faces To Graves. Daarop stond uitleg over het idee een digitaal 

monument op te richten en een oproep contact op te nemen om informatie en/of 

een foto te sturen. 

 

Na afloop van de herdenking op de begraafplaats, die altijd plaatsvind op 

de derde dag van de Vierdaagse kregen alle deelnemende RCL leden een 

verfrissing aangeboden in het militaire kamp Heumensoord in Nijmegen. Daar kwam 

ook dit project ter sprake. Er waren al direct een aantal mensen die filosofeerden 

hoe dat te realiseren zou zijn. Jan van Loo, jurist en medeoprichter van Branch 005, 

kon zich niet voorstellen dat een dergelijk initiatief nog niet bestond. Hij was zeer 

geïnteresseerd en we hielden contact. 



2 
 

Op 8 november 

2014 na de herdenking 

voor Remembrance Day in 

Apeldoorn hebben Jan 

van Loo en ik onder het 

toeziend oog van Gerard 

Hendriks de werkgroep 

Faces To Graves opgericht. 

De tweede stap was  

gezet. 

 

 
v.l.n.r. Gerard Hendriks – Alice 

van Bekkum – Jan van Loo  

 

 

 

 

Eerder had Adriaan van der Pol contact opgenomen n.a.v. de flyer die ik 

tijdens de Vierdaagse ook op de begraafplaats had achtergelaten. Hij vroeg of wij 

op enigerlei wijze zijn hulp konden gebruiken. En omdat hij afkomstig is uit het 

bankwezen zal het u duidelijk zijn waarom hij inmiddels binnen het bestuur van onze 

stichting de functie van penningmeester bekleedt. 

 

We hebben allerlei stappen gezet, waaronder een aankondiging van dit 

project in de locale kranten. Met daarin niet alleen een oproep voor informatie over 

de gesneuvelde militairen maar ook voor vrijwilligers om samen met ons aan de slag 

te gaan. Waarop een aantal serieuze reacties binnenkwam. 

 

Ook hebben we begin 2015 al contact gezocht met Wiel Lenders, directeur 

van het Bevrijdingsmuseum, die samen met Cathy McKell, coördinator PR/Marketing 

ons alle medewerking en ondersteuning heeft toegezegd. 

 

Door mijn hechte band met familieleden van een gesneuvelde Canadese 

soldaat uit Saint John, New Brunswick kon ik daar in de krant een oproep doen om 

familie te vinden van militairen die in Groesbeek zijn begraven. Dat leverde al snel 

reacties op van familieleden en er kwam ook een email binnen van Tom 

McLaughlan van het 8th Hussars Museum die zijn hulp aanbood en ons doorverwees 

naar het Lest We Forget project van de Belleisle Regional High School in Springfield. 

Dat leverde ons veertien kant en klare levensverhalen op die we mogen gebruiken 

van  Steve Wilson, de spil achter dit project. Leerlingen in de leeftijd van 11-12 jaar 

doen onderzoek en stellen een levensverhaal samen. Er worden ook prachtige 

video’s gemaakt over de soldaten. 

 

In mei 2015 werd voor de 70e keer de bevrijding van Nederland gevierd en 

omdat de Canadezen daar een grote bijdrage aan hebben geleverd waren er veel 

veteranen en familieleden naar ons land gekomen. Dat was een mooie kans nog 

familie te vinden, dus zorgden we ervoor dat onze folder in de kastjes op de 

begraafplaats lag. Het lukte maar net om die op tijd klaar te krijgen, met dank aan 

de ontwerpster Annemiek Melchers! Onze folder vindt u o.a. in het Nationaal 

Bevrijdingsmuseum, VVV Groesbeek en in het RCL clubhuis restaurant Mondani in 

Lochem. 
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Wanneer je bereikbaar wilt zijn via het internet dan moet er ook een website 

adres op de folder vermeld worden. Gelukkig vond ik dorpsgenoot Frank van Duin 

bereid voor ons een website te ontwerpen met de folder als uitgangspunt. Dat heeft 

hij geweldig gedaan en hij past tot nu toe ook de website aan als dat nodig is. Het is 

niet de bedoeling dat hij daarmee doorgaat wanneer de website wordt ingericht 

met de database/ Roll of Honour. Hij heeft vooraf aangeven dat hij daar geen tijd 

voor heeft.     

 

                                                         

 

 

Frank van Duin is ook actief als lid 

van de Groesbeek Airborne 

Vrienden.  

Op deze foto vertelt hij tijdens de 

herdenking van de start van 

Operatie Veritable het verhaal 

van een aantal militairen die 

omkwamen tijdens deze 

operatie, zij liggen naast elkaar 

begraven. 

 

 

 

 

 

 

In Apeldoorn ontmoette ik Donna Maxwell uit 

Calgary.  Zij heeft heel veel foto’s verzameld van 

gesneuvelde Canadese militairen. Ze heeft die 

inmiddels aan ons beschikbaar gesteld en dat is 

geweldig! 

 

 

       

            

 

 

 

 

 

 

                   
                   Donna en Alice. 

 

 

Intussen werd de Stichting officieel opgericht: Stichting Faces To Canadian War 

Graves Groesbeek; we hebben wel vastgelegd dat we ook de titel Stichting Faces 

To Graves mogen gebruiken omdat die naam al bekendheid genoot. Jan van Loo, 

jurist nam de zorg op zich voor de statuten van de stichting die we met zijn drieën 

hebben opgericht. Op 27 mei werd de stichting ingeschreven in het register van de  

Kamer van Koophandel.  
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Na afloop van de 70e herdenking hebben we veel informatie bij de graven 

gefotografeerd, helaas zijn bij deze foto’s en verhalen zelden namen en adressen 

vermeld van de mensen die ze achtergelaten hebben.                 

 

                                            

 

 

 

 

 
Private D.J.R. McClean 

van de Black Watch of Canada. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pilot Officer J.W. Clarke R.C.A.F. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     Adriaan van der Pol leest de informatie die is achtergelaten. 
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Maar bij één boodschap 

stond wel een naam en dat 

was veteraan Jim Miklos die 

een ontroerende 

boodschap bij het graf van 

zijn kameraad had 

achtergelaten.  

Later kon ik met hem in 

contact komen, via de 

reporter van een 

krantenartikel over 

veteranen op internet en hij 

heeft veel verteld over zijn 

vriend. 

 

 
Boodschap bij het graf van Private A.J.J. McNally van de 1st Canadian 

Parachute Battalion. 

 

We hebben ook foto’s gemaakt van de bladzijden in het bezoekers-boek 

waarin bezoekers een boodschap kunnen schrijven. In enkele gevallen laten 

familieleden een adres achter; wij hebben hen aangeschreven en dat leverde 50% 

reacties op waar we heel blij mee zijn. We ondernemen nog steeds pogingen om 

van zoveel mogelijk informatie en foto’s de afzenders te achterhalen. 

 

 

In Canada ontmoette ik in juni Ken Holmes 

in Ottawa, hij is een gepensioneerd officier 

van de Canadian Engineers die ik al vaker 

ontmoet heb. Hij heeft veel ervaring in 

militair onderzoek en heeft vrije toegang 

tot de nationale archieven van Canada 

die in Ottawa zijn gevestigd. Ken vindt ons 

project zoals we het voor ogen hebben 

daardoor een warm initiatief dat niet 

alleen informatief overkomt. Hij 

ondersteunt ons waar mogelijk.  
 

                 Alice en Ken Holmes. 

 

 

 In Nederland staat Jelle Reitsma, Brigade 

Generaal der Cavalerie b.d. uit Apeldoorn 

ons met raad en daad terzijde. Zeker de 

militaire uitleg kan niet zonder zijn redactie die 

we zeer waarderen! Wij hebben elkaar vaker 

ontmoet bij de herdenking bij het Canadese 

monument in Apeldoorn op Remembrance 

Day waar hij voor de kranslegging het verhaal 

vertelde van een aantal in Apeldoorn 

omgekomen militairen. 

 
Jelle Reitsma. 
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Tijdens de Vierdaagse 2015 was 

er ook een plaatsje ingericht 

voor Faces To Graves in de 

mooie promotietent van RCL – 

Branch 005. Zo konden we onze 

folder uitdelen op de 

parkeerplaats bij de 

begraafplaats. Met dank aan 

Evelien en Eelco de Zee die een 

mooi plaatsje voor Faces To 

Graves had ingeruimd. 

 

 
           Evelien en Alice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter gelegenheid van 

Remembrance Day 2015 

mocht ik voor de eerste 

keer namens onze stichting 

een krans leggen op de 

begraafplaats in 

Groesbeek. 

 

 

 
10 november 2015 kranslegging bij het monument op de begraafplaats in Groesbeek. 

 

  

 

Eind november rond de herdenking van 70 jaar bevrijding van Bergen op 

Zoom deed ik in de krant aldaar verslag van ons project in Groesbeek met tevens de 

oproep of daar misschien ook mensen een dergelijk project wilden starten voor de 

Canadese begraafplaats. Daar kwamen een aantal reacties op, w.o. ook van het 

Burger Comité ‘70 jaar Bevrijding van Bergen op Zoom’. We hebben daarover 

gesproken tijdens een vergadering in het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Er zou 

eigenlijk een soort platform moeten komen waar soortgelijke initiatieven samen 

komen. Naast de drie grote Canadese oorlogsbegraafplaatsen, Groesbeek, Holten 

en Bergen op Zoom zijn over het hele land verspreid ook Canadese slachtoffers op 

burger begraafplaatsen begraven. Daar zijn vaak mensen te vinden die naar de 

graven omkijken en net als wij willen weten wie de persoon was die in het graf ligt. 
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Intussen hebben we een paar keer vergaderd met een aantal bestuursleden 

van de stichting Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten. We hebben 

met elkaar gesproken over samenwerking; zij hebben al tien jaar ervaring met het 

invullen van de database. Deze database is te raadplegen in het Informatie 

Centrum Begraafplaats, een mooi gebouw vlak bij de parkeerplaats voor de 

begraafplaats.  

 

In Nederland en Canada hebben we contact gehad met beheerders van 

websites waarop informatie te vinden is over een of meer militairen die in Groesbeek 

zijn begraven. Allen hebben ons volledige medewerking toegezegd; wij mogen de 

informatie met bronvermelding gebruiken voor onze database. Geweldig! 

 

We zijn verheugd dat ons inmiddels de ANBI status is toegekend, dank zij de 

inspanningen van Jan van Loo. Hij stelde ook het beleidsplan samen, een van de 

voorwaarden waaraan je moet voldoen. 

 

De vrijwilligers die zich hebben aangemeld voor ons project willen wij heel 

hartelijk danken voor hun bereidwilligheid. Sommigen zijn al actief bezig met de 

zoektocht naar informatie en dat is bijna te mooi om waar te zijn. Het is de bedoeling 

om binnenkort een werkgroep Research op te zetten en een locatie te zoeken waar 

we elkaar kunnen ontmoeten. 

 

Wij willen voorts alle mensen die ons inmiddels informatie en foto’s hebben 

gestuurd hartelijk bedanken. Dat schept voor ons de mogelijkheid om de 

levensverhalen samen te stellen. Helaas moet u nog wel geduld hebben, het 

opzetten van een goede database vraagt veel tijd. Achter de schermen wordt er 

hard aan gewerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot slot doen wij een dringend beroep op u. Stuur ons informatie en foto’s, 

ondersteun ons met uw bijdrage, of meldt u aan als vrijwilliger voor de werkgroep 

Research. U vindt alle benodigde informatie op onze website. Wij kunnen dit project 

niet realiseren zonder uw hulp!! 

 

           www.facestograves.nl 


