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De Canadese gezichten van de bevrijding

Namen, gezichten, verhalen
Iedere naam op onze begraafplaats heeft een gezicht en een verhaal.
Iedere naam staat voor een jonge man die zijn thuis, zijn familie, ouders, vrouw, kinderen,
achterliet en een onbekende en gevaarlijke reis begon.
Die reis eindigde hier in Nederland.
Voor onze vrijheid.
Wij zijn het aan hen verplicht om hun naam en hun verhaal blijvend in herinnering houden.
Opdat wij niet vergeten.
Platform CanadianWarGraves.Nl (CWG.NL)
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Hoofdstuk 1. Aanleiding en achtergrond
In de bevrijding van ons land speelde het Canadese leger de voornaamste rol, veel
Canadezen brachten voor onze vrijheid het grootst mogelijke offer en liggen in ons land
begraven.
Wij, het platform CWG.NL (CanadianWarGraves.NL) dat samengesteld is uit leden van de
drie stichtingen die nauw betrokken zijn bij de Canadese erevelden in Nederland, wil al deze,
vaak jonge, mannen blijvend in herinnering houden door hen met foto’s en levensverhalen
een gezicht te geven.
De bevrijding van Nederland begon in september 1944
toen Amerikaanse troepen in Maastricht aankwamen. De
gedurfde operatie Market Garden ging op 17 september
van start. Ondanks de weergaloze inzet van de
Amerikaanse, Britse en Poolse luchtlandingseenheden
liep het uit op een jammerlijke mislukking. Britse
grondtroepen zagen geen kans om bij de Rijnbrug bij
Arnhem de ‘Airbornes’ te ontzetten. Zonder deze laatste
brug was een geallieerde doorstoot ten noorden van het
Ruhrgebied naar het Duitse hartland onmogelijk. De op 2
oktober ingezette Slag om de Schelde, nodig om de haven
van Antwerpen te kunnen gaan gebruiken, betekende een
keerpunt in de oorlog in
Noordwest-Europa. Daardoor kwam namelijk de
noodzakelijke bevoorrading van de geallieerden op gang,
waardoor in het voorjaar van 1945 de strijd kon worden voortgezet. Onder Canadees bevel
leverden Canadese, Britse en Poolse eenheden hevige gevechten om het bezit van de
Westerschelde waarbij zware verliezen werden geleden. Op 8 november was de strijd
gestreden, maar het duurde nog tot eind november voordat de Schelde mijnenvrij was
gemaakt en het eerste geallieerde schip in Antwerpen kon worden gelost. Heel ZuidNederland, op een klein stukje Brabant na, was toen bevrijd.

De Canadezen
In het voorjaar van 1945 werden grote
aantallen Canadese soldaten ingezet die
Nederland boven de grote rivieren
moesten gaan bevrijden. Het
terugdringen van de Duitse bezetter ging
gepaard met aanzienlijke Canadese
verliezen. Toen op 5 mei 1945 de Duitse
troepen in Nederland zich overgaven,
namen de Canadezen het gezag in
westelijk Nederland, waaronder steden
als Rotterdam, Den Haag en Amsterdam,
over. In de steden heerste, na het
mislukken van de slag om Arnhem grote
hongersnood. In de daaropvolgende
dagen werden Canadese troepen in de
Nederlandse dorpen en steden door de bevolking met open armen ontvangen.
Een groot aantal van onze bevrijders moest onze vrijheid met de dood bekopen. Van de
Canadese gesneuvelden liggen er 5.712 in ons land begraven. Op de drie grootste
Canadese oorlogsbegraafplaatsen in Bergen op Zoom, Groesbeek en Holten hebben 4.654
Canadese bevrijders hun definitieve rustplaats gevonden. De rest ligt op kleinere
oorlogskerkhoven of op burgerbegraafplaatsen. Op het Memorial in Groesbeek staan de
namen van 99 Canadezen van wie we niet weten waar hun stoffelijke resten gebleven zijn.
De Commonwealth War Graves Commission verzorgt deze oorlogsgraven uitstekend en
respectvol.
De drie grootste Canadese oorlogsbegraafplaatsen zijn Bergen op Zoom, Groesbeek en
Holten.
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Canadese Oorlogsbegraafplaats Bergen op Zoom
Ruytershoveweg 1, 4622 RJ Bergen op Zoom
Op de begraafplaats in Bergen op Zoom liggen 1.118
(voornamelijk Canadese) militairen uit de Tweede
Wereldoorlog begraven. Het overgrote deel van de hier
ter aarde bestelde militairen viel tijdens de Slag om de
Schelde; zij sneuvelden op Nederlands grondgebied. Van
hen dienden er 964 bij de 2e en 3e Canadese
Infanteriedivisie en de 4e Canadese Pantserdivisie. 146
gesneuvelden zijn afkomstig van de luchtmacht en vijf van
de marine. Van alle gesneuvelden op de Canadese
oorlogsbegraafplaats zijn er 136 afkomstig uit Groot-Brittannië, zes uit Nieuw-Zeeland en vijf
uit Australië.
Er ligt ook een Nederlander begraven, 1ste Luitenant-Vlieger J.G.C. Koes, die voor de R.A.F.
vloog. En verder nog een Canadees van Nederlandse afkomst, te zien aan de Nederlandse
tekst op zijn grafsteen: ‘Hier ligt onze geliefde zoon en Broeder Ynte Obbema’.

Canadese Oorlogsbegraafplaats Groesbeek
Zevenheuvelenweg, 6561 ER Groesbeek
De aanleg van de begraafplaats in Groesbeek begon in
1945. Nadat de Canadese toepen hadden deelgenomen
aan de opmars richting het Duitse Ruhrgebied, was er
behoefte aan een begraafplaats dicht bij Duits
grondgebied, om de Canadese slachtoffers die vielen
tijdens de veldslagen in het zogenaamde Rijnlandoffensief te kunnen begraven.
De begraafplaats werd ingericht onder leiding van een
team van zes Canadezen die twee jaar nodig hadden om
de gehele begraafplaats aan te leggen. Destijds waren enkel houten kruizen in het gras te
vinden. Pas in 1950 werden die vervangen door metalen kruizen. Ook werd meteen de grond
rondom de graven blootgelegd en werd deze grond voorzien van vaste beplanting, zoals we
nu ook nog steeds zien op vrijwel alle oorlogsbegraafplaatsen van het Gemenebest in
Europa. Pas vanaf 1954 werden de witte Portlandstenen zerken geplaatst en werd de rest
van de begraafplaats aangelegd naar het ontwerp van de Britse architect Philip Dalton
Hepworth. In totaal zijn er 2.619 graven op deze begraafplaats, van vliegeniers, soldaten,
officieren; sommige van hen waren helden, maar allen hebben een persoonlijk verhaal.
Op de begraafplaats staat het Groesbeek Memorial, waarmee 1.047 militairen van de
landstrijdkrachten van het Gemenebest op naam worden herdacht. Zij sneuvelden tijdens de
campagne in Noordwest-Europa tussen het oversteken van de Seine, eind augustus 1944 en
het einde van de oorlog in Europa. Hun graven zijn niet bekend.

Canadese Oorlogsbegraafplaats Holten
Eekhoornweg 10, 7451 HR Holten
Vanaf eind maart zetten de Canadese troepen hun opmars
naar het Noorden voort. Hierbij vielen nog heel veel
dodelijke slachtoffers. De Canadese legerleiding kreeg
opdracht een geschikte plek te vinden waar de
gesneuvelden hun laatste rustplaats zouden krijgen. Door
medewerking van de Holtense gemeenteraad onder
aanvoering van de burgemeester, de heer Enklaar en de
bereidheid van particulieren om grond te verkopen, kon het
terrein worden ingericht. In totaal kregen 1.394
gesneuvelden in Holten hun laatste rustplaats. Op 5 mei 1948, de
inrichting was toen voltooid, vond de eerste officiële herdenking plaats. Talrijke
hoogwaardigheidsbekleders, onder wie prins Bernhard, waren hierbij aanwezig. Jaarlijks zijn
er verschillende plechtigheden op de begraafplaats, in de maanden april, mei, november en
december.
In 2011 is bij de Canadese Oorlogsbegraafplaats Holten een informatiecentrum geopend,
met gegevens van de 1394 gesneuvelden die op deze begraafplaats liggen. Aan de hand
van persoonlijke verhalen, anekdotes en foto’s, vaak door nabestaanden geschonken, wordt
de gedachte aan hen die vielen levend gehouden. Het informatiecentrum is gratis
toegankelijk en biedt een bron van informatie 'for all generations'.
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Laatste kans
In Nederland staan 5.712 Canadese grafstenen; al die grafstenen moeten een gezicht en
een verhaal krijgen. Meer dan 70 jaar na de oorlog leven veel kameraden en familieleden
van de gesneuvelde jonge mannen niet meer. Hun levensverhaal dreigt daarmee voor altijd
verloren te gaan en wij zijn het aan hen verplicht dat te voorkomen.
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Hoofdstuk 2. Doelstelling en aanpak

Doelstelling: alle graven krijgen een gezicht
Wij, het platform CWG.NL, willen alle Canadese militairen die begraven zijn op een van onze
begraafplaatsen en op begraafplaatsen elders in ons land, blijvend in herinnering houden
door hen met foto’s en levensverhalen een gezicht te geven. Deze informatie moet voor het
publiek toegankelijk worden.
Zeker nu de meeste van hun kameraden, die de oorlog wel overleefd hebben niet langer in
staat zijn dat te doen, hebben wij de plicht hen te blijven herinneren. In de afgelopen jaren
hebben we al heel veel foto’s en documenten verzameld. Uit de door nabestaanden en
derden aangeleverde informatie zijn al van meer dan duizend gevallenen biografieën
samengesteld. Vooral dankzij de hulp van vele vrijwilligers die hun passie, het in beeld
brengen van de personen achter de oorlogsgraven liefst nog jarenlang willen voortzetten.
Met het uiteindelijk doel alle graven een “gezicht” te geven.

Aanpak
Om alle verzameld (beeld)materiaal en persoonlijke verhalen samen met de basisgegevens
van de militairen voor het publiek toegankelijk te maken ontwikkelen we een Digitaal
Monument waar al deze informatie online te raadplegen is. Het moet een
publiektoegankelijke website zijn met een Content Management Systeem (CMS) dat
eenvoudig te actualiseren en aan te vullen is. In eerste instantie door een redactie, maar ook
door het publiek kan informatie toegevoegd worden. De website wordt responsive, dat wil
zeggen dat de gebruikersinterface wordt aangepast aan het apparaat (pc, mobiele telefoon)
dat gebruikt wordt.

Verzamelen basismateriaal en persoonlijke verhalen
Allereerst moet het thans beschikbare materiaal verzameld en verwerkt worden. Library and
Archives Canada in Ottawa heeft sinds kort de authentieke
persoonsdossiers online beschikbaar gesteld. Via de
Commonwealth War Graves Commission (die ook de
begraafplaatsen
beheert, is ook online, via (http://www.cwgc.org/findwar-dead veel
militaire basisinformatie te vinden. Hiermee kunnen we dan in
ieder geval voor
alle graven (met een naam) een korte zakelijke beschrijving
samenstellen
met: de naam, de rang, de geboorte- en sterfdatum, het
regiment- of
krijgsmachtdeel en de plaats van het graf. Vrijwilligers van
de
stichting inventariseren het basismateriaal.
Van rond de tweeduizend van de gevallenen hebben we
al
uitgebreide informatie, die dankzij nabestaanden en
derden ons bereikt heeft. Hierdoor hebben we al
veel biografieën kunnen samenstellen. Betrokken
instanties en individuele geïnteresseerden in
Canada helpen ons bronmateriaal te verzamelen en
beschikbaar te stellen. Tot nu toe is dit door vele
vrijwilligers bewerkt en geredigeerd om het te
publiceren. Dit materiaal moet straks eenduidig
beschikbaar gemaakt worden vanuit de database
op de website.

Organisatie
Om de organisatie en kosten op een verantwoorde
wijze te regelen, is er een stichting in het leven
geroepen, die als rechtspersoon overeenkomsten
kan sluiten. Daarnaast stellen we een
redactiewerkgroep samen die namens de drie
stichtingen (die afzonderlijk blijven bestaan:
Stichting
Bevrijding Brabantse Wal’, Stichting Faces To Canadian War Graves Groesbeek en Stichting
Informatiecentrum Canadese Begraafplaats Holten) optreedt en verantwoordelijk is voor het
beschikbaar maken van het materiaal voor publiek. Deze werkgroep bestaat uit
vertegenwoordigers uit de drie sub-werkgroepen die elk per begraafplaats verantwoordelijk
zijn voor het vullen van hun deel van de database. De redactiewerkgroep zal gezamenlijk
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een redactiestatuut opstellen. De sub-werkgroepen verwerken de beschikbare informatie op
dezelfde manier en de redactiewerkgroep ziet hierop toe zodat een eenduidige weergave in
de database is verzekerd. De overkoepelende redactiewerkgroep ziet ook toe op mogelijke
onwenselijke publicaties. Als verdere naasten ontbreken is zij verantwoordelijk voor de
bescherming van persoonsgegevens. De redactiewerkgroep wordt eindverantwoordelijk voor
het beheer, het onderhoud en het actueel houden van de website. Het dagelijks toezicht
wordt uitgevoerd door een webmaster die vooral verantwoordelijk wordt voor de verwerking
van de mails met (persoonlijke) informatie over de Canadese soldaten.
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Hoofdstuk 3. www.canadianwargraves.nl

De website
We gaan de huidige website www.canadianwargraves.nl doorontwikkelen tot een digitaal
monument voor de Canadese gesneuvelden in Nederland.
De (toekomstige) website heeft 3 hoofddoelstellingen:
 Een gezicht geven aan de gesneuvelde Canadese militairen door het openbaar
maken van hun levensverhaal, en;
 Een plek bieden om te gedenken, te herdenken, en;
 Informatie bieden/ kennis overdragen aan de jongere generatie.
De belangrijkste gebruikers van de website zijn dan:
 De nabestaanden, familie en vrienden van de gesneuvelde militair;
 Jongeren/scholieren;
 Belangstellenden (waaronder recreanten/bezoekers van de begraafplaats);
 Onderzoekers.
Vanuit elke groep van gebruikers kiezen we een zogenaamde Persona; een persoon die de
groep vertegenwoordigt en met deze personae zullen we vooraf bespreken wat belangrijke
aspecten van de site zijn en achteraf laten we hen de site testen op gebruikersgemak en
vragen we hun indruk over o.a. vormgeving en geboden content.
De inhoud van de website bestaat in de eerste plaats uit basisinformatie over de
gesneuvelde militair.
Van alle militairen op de drie grote Canadese oorlogsbegraafplaatsen en die op
begraafplaatsen elders in ons land begraven liggen worden de basisgegevens, graffoto en
(portret)foto getoond. Aanvullende informatie in de vorm van biografieën, documenten en
achtergrondverhalen worden gepresenteerd. De biografieën kunnen qua formaat variëren
van een half A4tje tot documenten van vele bladzijden, al dan niet geïllustreerd met
verrijkend beeldmateriaal. Aanvullende foto’s, documenten en ‘links’ naar
achtergrondverhalen, voor zover online beschikbaar, kunnen het betreffende dossier
complementeren. Zie het bijgevoegde concept voor een voorbeeld van hoe een gesneuvelde
bevrijder op de website gepresenteerd wordt. Of kijk op
http://www.facestograves.nl/#barbaro voor enkele voorbeelden.

Verbindende verhalen
De website biedt plaats aan
verbindende achtergrondverhalen,
waarbij de samenhang tussen
gebeurtenissen en personen van
duiding en historische betekenis
wordt voorzien. De
achtergrondverhalen met
bijbehorende foto’s, documenten en
interne en externe links zijn
gekoppeld aan namen. Bijzondere
gebeurtenissen en operaties van
regimenten worden verbonden aan
de namen van de gesneuvelde
militairen. Bezoekers kunnen via
verschillende ingangen de website
binnen komen, bijvoorbeeld via de plaats of locatie waar militairen zijn gesneuveld of waar
een regiment actief is geweest, via de naam van een regiment, op naam van een soldaat of
via een bijzondere beschreven gebeurtenis.
De website biedt met verbindende verhalen aanknopingspunten voor mensen die historische
plaatsen willen bezoeken (herinneringstoerisme). Dit sluit aan bij ontwikkeling van een
Liberation Route door heel Nederland.
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Samenwerking Universiteit Leiden
Een belangrijk deel van de gebruikers is de groep onderzoekers. Dit monument zal ook voor
hen als een belangrijke databron dienen. Daarom gaan we in samenwerking met Universiteit
Leiden de inrichting van de database bepalen. (Universiteit Leiden is uniek in haar
onderzoek naar de talen, culturen, kunst en samenlevingen van de wereld, in hun historische
context, van prehistorie tot heden). Daarnaast wordt de universiteit nauw betrokken bij de
ontwikkeling en het schrijven van de verbindende historische verhalen. Contactpersoon is
Paul van Trigt, Researcher aan de faculteit Geesteswetenschappen aan de universiteit
Leiden. Dhr. van Trigt is ook (mede als schrijver) betrokken geweest bij het
joodsmonument.nl.

Vorm en Zoekfuncties
Het monument www.canadianwargraves.nl moet een warm en respectvol eerbetoon zijn voor
de Canadese gesneuvelden. Alle 5.712 Canadese militairen die in Nederland liggen
begraven krijgen weer een naam en gezicht die via de website en app eenvoudig te vinden
zijn. Er moet gezocht (m.b.v. suggested search) kunnen worden op:
 Naam
 Regiment
 Datum sneuvelen
 Begraafplaats
 Vanuit een regio/land: op een geografische kaart
 Tijdslijn
 Sneuvelplaats/tijdelijke begraafplek
 Etc.
De website moet toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden over de gehele wereld en
daarom wordt de site tweetalig (Engels en Nederlands) ingericht. Om alle informatie en
persoonlijke verhalen te publiceren, hebben we een publiektoegankelijke website met een
Content Management Systeem (CMS) nodig, die in eerste instantie door de leden van de
redactiewerkgroep eenvoudig te actualiseren en aan te vullen is. De website en de daaraan
gekoppelde gegevens in de database (CMS) worden na goedkeuring door de
redactiewerkgroep publiek. Het doel van dit project is immers om de namen op de grafstenen
een gezicht te geven door een zo volledig en nauwkeurig beeld van een soldaat en zijn
achtergrond te creëren en te presenteren. De website wordt responsive; de
gebruikersinterface wordt aangepast aan het apparaat (pc, mobiele telefoon) dat gebruikt
wordt, zodat geïnteresseerden ook onderweg en ter plekke (delen van) de database kunnen
raadplegen.
De herinneringen worden levend gehouden door een bezoek aan het Digitale Monument (Bij
het Joods Monument wordt dit bijvoorbeeld gedaan door in de (fysieke) expositieruimte te
tonen welke personen als laatst bezocht/herinnerd zijn).

Community
Op de website kan iedereen de basisinformatie vinden van alle Canadese soldaten die in
Nederland begraven liggen of vermist zijn en verder, indien aanwezig, de persoonlijke
informatie in de vorm van beschikbare foto’s en documenten. Aangezien er nog lang niet van
alle gesneuvelden informatie voorhanden is, zal de website ook een vraagfunctie hebben,
zodat bezoekers kunnen reageren op de geplaatste informatie of aanvullend materiaal
kunnen aanleveren. De redactiewerkgroep controleert dit achteraf en marginaal waar het
gaat om de persoonlijke verhalen.
Uiteindelijk willen we naar voorbeeld van het Joodsmonument.nl een community realiseren
die grotendeels openstaat voor input van gebruikers. Op het Joodsmonument.nl staan een
aantal basisgegevens en deze zijn niet van ‘buitenaf’ te wijzigen. Eventueel kunnen
gebruikers wel per mail aanvullingen of wijzigingen van de basisgegevens doorgeven.
Aanvullende (persoonlijke) verhalen en foto’s zijn wel door publiek toe te voegen, na
inloggen en registratie. Bezoekers dienen eerst een account en profiel aan te maken voordat
zij iets op de site kunnen plaatsen. De redactie werkt hierin reactief. Zij controleert en
redigeert indien noodzakelijk. De aanvullingen worden met de naam van degene de ze
geplaatst heeft gepubliceerd. Verdere gegevens zoals het emailadres van degenen die iets
geplaatst hebben zijn bij de redactie bekend. Indien noodzakelijk helpt de redactie ook
mensen ter plekke (op de redactie in Amsterdam en zelfs bij mensen thuis) om op de juiste
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wijze informatie te plaatsen. Om niet aansprakelijk te worden gesteld voor het gebruik van
bronnen die auteursrechtelijk beschermd zijn, zullen we een disclaimer opnemen.
Daarnaast kunnen mensen ook altijd per mail informatie aanbieden. Dit wordt door de
webmaster verwerkt. Belangrijk is om ook de verhalen die niet geschikt zijn voor publicatie,
door de redactiewerkgroep toch ergens zeker te stellen voor eventueel (gedeeltelijk)
toekomstig gebruik.

Promotie
We zullen de site zowel online als offline bij mogelijke bezoekers onder de aandacht
brengen. Online gaan we via Google Adwords de site promoten op het internet. Google biedt
via ‘Grants’ de mogelijkheid voor Goede Doelen om met een bijdrage van Google dit
kosteloos te doen. Google Ad Grants is een onderdeel van het programma Google voor Nonprofitorganisaties. Offline gaan we op de begraafplaats borden plaatsen waarop het adres
van het Digitale Monument is te vinden. Daarnaast zorgen we dat bezoekers van een
begraafplaats ook het adres zien zodat tegelijkertijd of naderhand ook nog digitaal het
monument kunnen bezoeken.

Succescriteria
We hebben een aantal criteria vastgesteld, aan de hand waarvan we kunnen bepalen of wij
ons doel bereiken met het Digitale Monument. Het gaat om:
 Het aantal bezoekers aan de website en de activiteiten die zij op de website
ondernemen, in te zien via Google Analytics, waarbij wij ons 100.000 bezoekers per
jaar ten doel hebben gesteld;
 Het aantal bezoekers dat gaat van een fysiek bezoek aan de begraafplaats(en) naar
een digitaal bezoek aan het moment;
 Het aantal verhalen van de Canadese gesneuvelde militairen wat verteld wordt, met
als doel alle 5.712 verhalen verteld.
 Het aantal bijdragen aan de content dat gedaan wordt na een fysiek bezoek aan de
begraafplaats(en) of slechts een digitaal bezoek aan het monument, waarbij we
uitgaan van 2.000 per jaar.
 Het aantal Leerlingen en deelnemende scholen aan het project “Geef iedere steen
een verhaal”, waarna dan;
• meer aandacht aan het onderwerp besteed wordt in het onderwijs;
• meer bewustzijn ontstaat over de bevrijding en de betekenis voor de
actualiteit.

Vrijheid: Lessen voor de toekomst
Zeker voor leerlingen in het voortgezet
onderwijs kunnen we de verbinding leggen
tussen de Canadese bevrijders en de
actualiteit. De betekenis van democratie,
vrijheid, grondrechten en fundamentele
normen en waarden wordt aan de hand van
de individuele, persoonlijke verhalen van de
gesneuvelde soldaten duidelijk gemaakt. De
jongeren leren zo signalen en trends te
herkennen en verbanden te leggen met
hedendaagse (internationale en politieke)
ontwikkelingen en de betekenis van vrijheid.
Wij willen het verhaal van de Canadese
graven actueel interessant maken. De site
moet vooral hen aanspreken, nieuwsgierig
maken om de persoonlijke verhalen te
ontdekken. Hierbij onderscheiden wij de
volgende invalshoeken:
 Oriëntatiekennis: kennis over Tweede Wereldoorlog en de bevrijding;
 Vaardigheden: historisch denken en redeneren; empathie;
 Attitudes: reflectie; moreel oordelen en handelen.
In dit kader werken we vanuit Holten al samen met scholen voor Voortgezet Onderwijs. De
begraafplaats in Holten biedt met het project “Geef iedere steen een verhaal” vwo- en
havoleerlingen de mogelijkheid om in een schoolproject uit authentieke legerdossiers, die
beschikbaar gesteld zijn door Library and Archives Canada in Ottawa, relevante informatie
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voor een biografie te halen. In het cursusjaar 2016/2017 doen meer dan 700 leerlingen uit
het voortgezet onderwijs samen met vrijwilligers, mee aan dit project. Ook de andere twee
begraafplaatsen zullen naar voorbeeld van Holten, dit in hun aanbod opnemen.
Deelnemende scholen krijgen de dossiers digitaal aangeleverd. De leerlingen stellen met
behulp van de dienstdossiers een biografie op van een omgekomen Canadese soldaat. Als
afsluiting krijgen de leerlingen een bezoek met rondleiding (in het informatiecentrum en) op
de begraafplaats.
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Bijlage 1. Datamodel

 Militairen
Platte data (voornamelijk tekstvelden, al dan niet voorgedefinieerd zoals plaats- en
datumvelden):
•
Naam + voornaam (en):
•
Rang:
•
Leger/registratie nummer:
•
Regiment: doorklik > regimentsinfo
•
Geboren: datum+plaats
•
Woonplaats: doorklik > landenkaart/google maps of geobatch
•
Provincie:
•
Nationaliteit:
•
Ouders:
•
Gehuwd/en of kinderen:
•
Gesneuveld: datum+plaats
•
Leeftijd:
•
Vernoemd naar de militair: bruggen, meren etc. doorklik naar Tracesofwar.com of
andere bron
•
Onderscheidingen:
•
Monumenten: zo mogelijk doorklik naar Tracesofwar.com
•
Biografie
•
Link(en) naar andere sites met informatie militair
•
Tijdens welke actie gesneuveld/crash//operation history/
Gekoppeld op detailpagina, waar er meerdere van kunnen zijn.
•
Media zoals
•
Film of videobeelden (via externe website zoals Vimeo, Youtube of Wistia)
•
Aanvullende foto’s (inclusief het specificeren van foto graf en foto militair)
•
Documenten zoals
•
Krantenknipsels/Publicaties (pdf’s en content vullen met behulp van een
wysiwyg editor)
•
Archief/Documenten
Gekoppeld aan andere data waar op doorgeklikt en of gefilterd kan worden
•
Begraafplaatsen (met in de koppeling het grafnummer opgenomen)
•
Tijdelijke begraafplaats: doorklik > locatie op kaart tonen/google maps of
geobatch
•
Begraafplaats + graf nummer: doorklik > begraafplaats op CWGC-locatie op
kaart tonen/google maps of geobatch
•
Monumenten

 Begraafplaatsen
Platte data (voornamelijk tekstvelden, al dan niet voorgedefinieerd zoals plaats en
datumvelden):
•
Naam
•
Locatie
•
Beschrijving
Gekoppeld aan andere data waar op doorgeklikt en of gefilterd kan worden
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•

Militairen

 Monumenten
Platte data (voornamelijk tekstvelden, al dan niet voorgedefinieerd zoals plaats en
datumvelden):
•
Naam
•
Locatie
•
Beschrijving
Gekoppeld aan andere data waar op doorgeklikt en of gefilterd kan worden
•
Militairen
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