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.
Canada heeft gedurende de Tweede Wereldoorlog 1.081.865 militairen ingezet. Het
waren 1.031.902 mannen en 49.963 vrouwen.
Tijdens deze oorlog werden 44.927 Canadese militairen gedood en raakten 53.145
Canadese militairen gewond.
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. Van deze 2.618 militairen hebben er
2.331 de Canadese nationaliteit, 255 de Britse nationaliteit, 3 de Belgische nationaliteit,
2 de Australische nationaliteit, 2 de Poolse nationaliteit, 1 de Nieuw-Zeelandse
nationaliteit, 1 de Nederlandse nationaliteit, 1 de Russische nationaliteit en 1 de
Joegoslavische nationaliteit. Van 21 begraven militairen is de identiteit niet bekend, met
dien verstande dat hiervan 5 militairen behoren tot een niet bekend geworden Canadees
Regiment, 3 militairen behoren tot de Royal Canadian Air Force, 3 militairen behoren tot
de Royal Air Force,1 militair behoort tot het Wiltshire Regiment, 1 militair behoort tot het
Royal Norfolk Regiment en 8 militairen behoren tot de Commonwealth Forces.
Er zijn op deze begraafplaats zelfs militairen begraven die niet ouder zijn geworden dan
17 jaar.
Op het Groesbeekse monument op de begraafplaats zijn 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 leden van de
Royal Canadian Air Force.
De Gemenebest Oorlogsgraven Commissie (Commonwealth War Graves Commission)
is verantwoordelijk voor de herdenking van de militairen van het Gemenebest
(Commonwealth) en voor het onderhoud van de Canadese Oorlogsbegraafplaats in
Groesbeek.
Op 19 mei 2015 is opgericht de Stichting Faces to Canadian War Graves Groesbeek.
De Stichting heeft primair als doel het eren en gedenken van de in de Tweede
Wereldoorlog gevallen Canadese militairen en andere militairen die begraven zijn op het
Canadese ereveld in Groesbeek alsmede de andere militairen die als vermist zijn vermeld
op de herdenkingsmuren op gemeld ereveld.
De Stichting heeft in het bijzonder ten doel om ten aanzien van de hiervoor bedoelde
gevallen militairen, (militair)historisch en necrologisch onderzoek te verrichten ten
behoeve van nabestaanden , instellingen en belangstellenden. De uitkomsten van het
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onderzoek kunnen, onder door de stichting te stellen voorwaarden, ook ten dienste
komen van het onderwijs over de Tweede Wereldoorlog.
Het hiervoor genoemde onderzoek dient zich vooral te richten op het beschikbaar kunnen
stellen van levensverhalen, documenten, redactionele verhalen en foto`s van de gevallen
militairen. De Stichting wil daartoe een breed toegankelijke database en website
realiseren en in stand houden.

-2. WIE ZIJN WIJ EN WAT IS ONZE BETROKKENHEID BIJ CANADA EN DE TWEEDE
WERELDOORLOG.
Het bestuur van de Stichting Faces to Canadian War Graves bestaat uit Alice E. van
Bekkum-van`t Verlaat als voorzitter, Mr. Jan C.K. van Loo, als secretaris/vice-voorzitter
en Adriaan R. van der Pol, MBA, als penningmeester. De bestuursleden zijn allen
vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
ALICE VAN BEKKUM is langdurig actief geweest in een para-medische functie en heeft
zich voorts vele jaren ingezet als pastoraal werker. Alice van Bekkum woont dicht bij
Groesbeek en bezoekt de Canadese Begraafplaats met grote regelmaat. Achtergebleven
brieven, foto`s etc. worden door haar veilig gesteld.
Het is al weer enige tijd geleden dat Alice van Bekkum het plan heeft opgevat om van
alle militairen die in Groesbeek zijn begraven en de militairen die vermeld zijn op de
herdenkingsmuren het levensverhaal te verkrijgen en door te geven.
Dit initiatief is gevoed door haar betrokkenheid in het verleden bij een oorlogsgraf van
een Canadese Engineer in de Alblasserwaard en het hartverwarmende contact met zijn
familie; als lid van een gastgezin voor geallieerde veteranen die naar Nederland kwamen
om hun omgekomen kameraden eer te betonen en als initiatiefnemer van een monument
voor Lance-Corporal Antonio Barbaro die zijn zwemvest gaf aan zijn kameraad waarna hij
zelf verdronk door de sterke stroming van de Maas bij Mook op 15 februari 1945. Alice is
tevens lid van het comité “monument Ernest Harrison” .Door toedoen van dit comité is
een monument geplaatst ter nagedachtenis van Private Ernest Harrison (The Canadian
Scottish Regiment ) op de plaats waar hij dodelijk werd getroffen tijdens een patrouille
op 27 januari 1945. Zijn veldgraf is helaas nooit teruggevonden. Alice van Bekkum is
inmiddels ook enige jaren actief lid van de Nederlandse tak van het Royal Canadian
Legion, Branch 005, Liberation of the Netherlands.
Het Royal Canadian Legion is in Nederland o.a. zeer actief bezig met het organiseren en
bijwonen van herdenkingen, het veelvuldig organiseren van een Colour Party en het
opvangen van Canadese oorlogsveteranen.
JAN VAN LOO is Fiscaal-Jurist en Vennootschapsdirecteur en daarnaast o.a. actief als
regionaal bestuurslid van Het Nederlandse Rode Kruis met o.a. als portefeuille
Humanitair Oorlogsrecht en Internationale Activiteiten (projectmanager Bulgarian Red
Cross) en lid van de LEADER-Groep Weidse Veenweiden (Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling).Jan van Loo is voormalig Partner/Directeur van Moore Stephens
MSN/Moore Stephens Europe. Jan van Loo is vele jaren gemeenteraadslid en
fractievoorzitter geweest voor een grote politieke partij en is tevens vele jaren, als
vrijwilliger, secretaris en vice-voorzitter geweest van een woningbouwcorporatie. Hij is
voormalig militair van de Koninklijke Landmacht. Als militair is hij een jaar overzee op
militaire missie uitgezonden geweest .
Jan van Loo zet zich al sinds 1995 onafgebroken in voor het bergen van gedurende de
Tweede Wereldoorlog vermiste militairen van de Royal Canadian Air Force (RCAF) en
Royal Air Force(RAF).
2

In verband hiermede heeft hij o.a. het initiatief genomen als voorzitter voor de oprichting
van de Stichting Berging Vickers-Wellington 1943 (berging in Wilnis in 2002 van drie
vermiste militairen van de RCAF) en als vice-voorzitter de oprichting van de Stichting
Berging Halifax 1944(berging in Hank in 2005 van 6 vermiste RCAF en RAF militairen).
Daarnaast is hij in 2003 en 2014 betrokken geweest bij de berging van resp. een Short
Stirling bommenwerper in Opmeer en een Lancaster bommenwerper in Werkendam
(berging vermiste Royal Air Force militairen). Bij deze bergingen was doorgaans sprake
van zeer nauwe samenwerking en afstemmingsoverleg met de Nederlandse autoriteiten
en in het bijzonder met de Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht en de
Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht.
Jan van Loo is tevens mede-initiatiefnemer van diverse monumenten voor
oorlogsslachtoffers.
In 2003 was Jan van Loo mede-oprichter van Branch 005, Liberation of the Netherlands,
van het Royal Canadian Legion en was hij Vice-President van deze Branch gedurende de
jaren 2003 tot 2008.
Sinds 2008 heeft hij regelmatig aan herdenkingen meegedaan. De laatste jaren is hij ook
regelmatig actief geweest als lid van de Colour Party van het Royal Canadian Legion.
ADRIAAN VAN DER POL is actief als vrijwilliger in de functie van sector coördinator en in
de functie van senior expert voor het Programma Uitgezonden Managers (PUM) en o.a.
als penningmeester bij de Stichting Argus. Na zijn militaire diensttijd bij de Koninklijke
landmacht studeerde hij aan de
Nijenrode University en daarna aan de University of Oregon waar hij zijn MBA(Finance)
behaalde. Adriaan van der Pol heeft gedurende bijna 30 jaar in 7 landen gewerkt voor
een grote Financiële Instelling en bij deze Instelling diverse directiefuncties bekleed.
Daarnaast is hij actief geweest als bestuurslid bij een Rotary, Nederlandse Zaken Club
en Bankiersvereniging.
Adriaan van der Pol heeft ruim 6 jaar in Canada gewoond (Vancouver en Toronto), heeft
naaste familieleden in Canada en is mede daardoor regelmatig in Canada. Hij is een
frequent bezoeker van Canadese Oorlogsmonumenten in Europa.
Adriaan kwam in contact met Alice van Bekkum na een bezoek aan de Canadese
Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Inmiddels is hij een
actief lid geworden van het Royal Canadian Legion, Branch no. 5, Liberation of the
Netherlands.

-3. WAT WILLEN WIJ BEREIKEN EN WAAROM.
Zoals in de inleiding tot uitdrukking is gebracht richt de Stichting zich vooral op het
verzamelen en beschikbaar kunnen stellen van levensverhalen, documenten, redactionele
verhalen en foto`s van de gevallen militairen. Namen, geboorte- en overlijdensdata en
gegevens over de militaire achtergrond zijn vaak wel bekend. Maar nadere persoonlijke
gegevens over de gesneuvelde militairen zijn meestal slechts zeer beperkt beschikbaar.
Ook de toegankelijkheid tot informatiebronnen is vaak zeer moeilijk en complex.
Onze Stichting wil van iedere militair die begraven is op het Canadese ereveld in
Groesbeek of vermeld is op de herdenkingsmuren een verantwoorde biografie
samenstellen met foto`s en relevante documenten. De biografie en de foto`s van de
desbetreffende militair dienen voor iedereen kosteloos toegankelijk te zijn.
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Alleen op deze manier kunnen wij voldoen aan de Act of Remembrance die vermeld is op
het National War Memorial in Canada:
-ACT OF REMEMBRANCE
-They shall grow not old, as we that are left
-grow old:
-Age shall not weary them, nor the years condemn,
-At the going down of the sun and in the morning…..
-We will remember them
-WE WILL REMEMBER THEM.
De nagedachtenis aan de omgekomen militairen beschouwen wij als een ereplicht voor
de Nederlandse bevolking tegenover slachtoffers, nabestaanden en bevrijders. Dat geldt
ook tegenover de Canadese bevolking en de bevolkingen van de andere landen waarvan
gesneuvelde militairen zijn begraven in Groesbeek of vermeld zijn op de
herdenkingsmuren.

-4. 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 informatie over de
desbetreffende militairen. Iedereen kan bekend worden met de achtergronden en
levensverhalen van deze gesneuvelde bevrijders van ons land. In samenwerking met het
in Groesbeek gevestigde Nationaal Bevrijdingsmuseum zullen wij er ook naar streven om
de bezoekers te informeren over de bevrijdingsgeschiedenis van Nederland en Europa en
de rol van Canada bij de bevrijding van Nederland.

-5. SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES.
Zoals hiervoor reeds is aangegeven zullen wij er naar streven om samen te werken met
het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek. Tijdens onze opstartperiode heeft het
Bevrijdingsmuseum ons al met raad en daad bijgestaan.
Daarnaast hebben wij inmiddels een uitstekende relatie opgebouwd met het
Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten(IGB). Van de daar aanwezig kennis en
ervaring kunnen wij veel leren. Wij hopen tot een vruchtbare samenwerking te kunnen
komen.
Mede door de hulp van het IGB beschikken wij inmiddels over heel veel informatie over
militairen die in Groesbeek zijn begraven. Door onze bekendheid komt er bijna elke week
waardevolle informatie bij.
Wij hebben in onze statuten aangegeven dat wij in het kader van onze doelstellingen ook
graag samenwerken met de Commonwealth War Graves Commission, de
Oorlogsgravenstichting en het Ministry of Veterans Affairs in Canada. Deze contacten zijn
inmiddels gedeeltelijk al gelegd en zullen op korte termijn verder worden geïnitieerd.
Voorts hopen wij te kunnen samenwerken met Universiteiten en andere
onderwijsinstellingen en hopen mede daardoor meer vrijwilligers te kunnen betrekken bij
de activiteiten van de Stichting.
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Met betrekking tot al haar activiteiten zal de Stichting uiterste zorgvuldigheid betrachten
zulks in het bijzonder met betrekking tot privacy aspecten.
-6. 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.
Voor het realiseren en in stand houden van een breed toegankelijke database en website
zijn nu nog geen financiële middelen beschikbaar. Volgens onze begroting hebben wij
voor de database en website (inclusief software en hardware) tenminste een bedrag
nodig van 35.000,- euro. De jaarlijkse exploitatiekosten worden voorlopig begroot op
tenminste 7000,- euro.
In verband hiermede zal de Stichting zich de komende tijd zeer actief bezig dienen te
houden met het werven van de benodigde fondsen voor haar activiteiten.
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