
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELEIDSPLAN STICHTING FACES to CANADIAN WAR GRAVES GROESBEEK 

 

 

-1. INLEIDING 

 

De betrokkenheid van Canada bij de bevrijding van Nederland gedurende de Tweede  

Wereldoorlog is voor Nederland van zeer groot belang geweest. In totaal heeft Canada 

1.081.865 militairen ingezet. Meer dan 7000 Canadezen verloren het leven bij acties om 

een einde te maken aan de Duitse bezetting van Nederland. 

 

Op een heuvel bij Groesbeek bevindt zich de grootste in Nederland gelegen Canadese 

Oorlogsbegraafplaats. Op deze begraafplaats rusten 2.618 militairen waarvan naar 

nationaliteit 2.331 Canadese, 255 Britse, 3 Belgische, 2 Australische, 2 Poolse, 1 Nieuw-

Zeelandse, 1 Nederlandse, 1 Russische en 1 de Joegoslavische. Van 21 begraven 

militairen is de identiteit niet bekend. 

 

Op het monument op de begraafplaats zijn verder de namen vermeld van 1026 militairen 

die nog steeds vermist zijn. 

 

De meesten van de in Groesbeek begraven militairen zijn gesneuveld in het Rijnland  

tussen 8 februari en 10 maart 1945. Op de begraafplaats rusten ook veel militairen van 

de Royal Canadian Air Force. 

 

Op 19 mei 2015 is opgericht de Stichting Faces to Canadian War Graves Groesbeek.  

 

-2. DOELSTELLING 

 

De Stichting heeft ten doel om ten aanzien van de in Groesbeek begraven en herdachte 

militairen, historisch en necrologisch onderzoek te verrichten ten behoeve van 

nabestaanden, instellingen en belangstellenden. De uitkomsten van het onderzoek 

kunnen ook worden gebruikt voor het onderwijs over de Tweede Wereldoorlog. 

 

Het hiervoor genoemde onderzoek is gericht op het beschikbaar kunnen  

stellen van levensverhalen en foto`s van de gevallen militairen. De Stichting wil daartoe 

een breed toegankelijke database en website realiseren en in stand houden. 

 

-3. WIE VORMEN HET BESTUUR 

 

Het bestuur van de Stichting Faces to Canadian War Graves bestond bij de oprichting uit 

Alice E. van Bekkum-van `t Verlaat als voorzitter, Mr. Jan C.K. van Loo, als 

secretaris/vicevoorzitter en Adriaan R. van der Pol, MBA, als penningmeester. Intussen 

zijn de heren dr. Dick Akerboom en Wim Poppenk toegetreden. Mr. Jan C.K. van Loo is 

teruggetreden en is nu adviseur. Daarnaast is brigadegeneraal b.d. Jelle Reitsma 

adviseur. De bestuursleden zijn allen vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor 

hun werkzaamheden. 



-4. WAT WILLEN WIJ BEREIKEN EN WAAROM. 

 

De Stichting richt zich vooral op het verzamelen en beschikbaar kunnen stellen van 

levensverhalen en foto`s van de gesneuvelde militairen. Namen, geboorte- en 

overlijdensdata en gegevens over de militaire achtergrond zijn vaak wel bekend maar 

zeer beperkt beschikbaar.  

Ook de toegang tot relevante informatie is niet eenvoudig. Onze Stichting wil van iedere 

militair die begraven is op het Canadese ereveld in Groesbeek of vermeld staat op de 

herdenkingsmuren een verantwoorde biografie samenstellen met foto`s. Die biografieën 

dienen voor iedereen kosteloos toegankelijk te zijn. 

   

-5. HOE WILLEN WIJ DIT BEREIKEN. 

 

Zoals wij in de statuten hebben opgenomen wil de Stichting een breed toegankelijke 

database en website realiseren en in stand houden. Op deze manier zal iedereen 

kosteloos toegang kunnen krijgen tot de levensverhalen van deze gesneuvelde bevrijders 

van ons land. Wij streven er ook naar om bezoekers van de website te informeren over 

de bevrijdingsgeschiedenis van Nederland en Europa en de rol van Canada bij de 

bevrijding van Nederland om zo de achtergrond voor de levensverhalen te schetsen.  

 

-6. SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES. 

 

Inmiddels hebben wij een uitstekende relatie opgebouwd met het Informatiecentrum 

Canadese Begraafplaats Holten(ICB) en de Stichting Bevrijding Brabantse Wal uit Bergen 

op Zoom. Van de daar aanwezige kennis en ervaring maken wij dankbaar gebruik. 

In gezamenlijk overleg is besloten tot oprichting van de Stichting Canadian War Graves 

Nederland (CWG NL). Deze oprichting heeft medio 2018 plaatsgevonden. 

Deze stichting zal de website realiseren waar uiteindelijk alle in Nederland begraven 

Canadese militairen een plaats moeten krijgen, niet alleen de militairen die in Holten, 

Groesbeek en Bergen op Zoom zijn begraven, maar ook die een laatste rustplaats 

hebben op andere begraafplaatsen in Nederland en van wie geen graf bekend is, maar 

waarvan de namen op de herinneringsmuur in Groesbeek te vinden zijn. 

In onze statuten is opgenomen dat wij in het kader van onze doelstellingen samen zullen 

werken met de Commonwealth War Graves Commission, de Oorlogsgravenstichting en 

het Ministry of Veterans Affairs in Canada. Deze contacten zijn intussen gelegd, worden 

onderhouden en zullen waar nodig worden geïntensiveerd. 

Voorts zoeken wij de samenwerking met Universiteiten en andere onderwijsinstellingen 

en hopen mede daardoor meer vrijwilligers te kunnen betrekken bij de activiteiten van de 

Stichting. 

 

Het spreekt vanzelf dat de Stichting bij al haar activiteiten uiterste zorgvuldigheid zal 

betrachten, in het bijzonder v.w.b. de privacyaspecten. 

 

-7. WAT ZAL DIT GAAN KOSTEN EN HOE WILLEN WIJ DIT GAAN FINANCIEREN. 

 

De Stichting heeft op dit moment nog weinig financiële middelen. Deze middelen zijn net 

genoeg om allerlei kleine kosten te betalen. 

Het realiseren en in stand houden van een breed toegankelijke database en website 

wordt de verantwoordelijkheid van de stichting Canadian Wargraves NL. De toegang tot 

die database gaat via de eigen websites van de aan CWG NL deelnemende stichtingen, 

waardoor er een per begraafplaats unieke toegang tot de levensverhalen wordt 

gerealiseerd. In het kader van CWG NL concentreren wij ons op doen van onderzoek en 

het naar aanleiding daarvan schrijven van de biografieën. Onze begroting is afgestemd 

op het faciliteren van het onderzoek en lokale activiteiten gerelateerd aan de 

begraafplaats Groesbeek. Dan gaat het om onze eigen website, bestuurskosten, 

deelname aan herdenkingen, kransleggingen, deelnemen aan overleg zoals WO2Gld etc. 

De jaarlijkse exploitatiekosten worden voorlopig begroot op tenminste € 5000,-. 



In verband hiermede zal de Stichting zich de komende tijd zeer actief bezig dienen te 

houden met het lokaal werven van de benodigde fondsen voor haar activiteiten. 

 

Ook zal het Research Team, het hart van onze stichting, dat de afgelopen jaren door 

vrijwilligers is gevormd,  zich verder ontwikkelen. Doelen zijn research te optimaliseren 

en te intensiveren en vrijwilligers laten participeren in te vormen werkgroepen die ten 

dienste staan van onze Stichting.  
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