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Evenement  
 

 
 
 

Op 23 september2018 wordt er een herdenking gehouden  
bij het Engineers monument op de Drielse Rijndijk. Hier 
worden Canadese militairen herdacht die betrokken waren 
bij de terugtrekking en oversteek over de Rijn van de 
geallieerde troepen uit Arnhem/Oosterbeek. Dit is ieder 
jaar weer een indrukwekkend gebeurtenis waar RCL Branch 
005 bij betrokken is. RCL wordt gevraagd om hieraan deel te 
nemen met onze Colour Party. 
 
Na het mislukken van Operatie Market Garden waren veel 
geallieerden ingesloten door de Duitsers aan de zuidkant 
van Oosterbeek, ter hoogte van de “Oude Kerk”. Vanuit de 
omgeving Nijmegen werd in de nacht van 25 op 26 
september 1944 een operatie met de codenaam “Berlin”in 
gang gezet om deze militairen te evacueren. Dit gebeurde 
door regimenten van Britse en Canadese Engeneers. Vanuit 
vier verschillende posities bij Driel staken zij de rivier over. 
De britten met canvasbootjes waarvan de meeste afdreven 
door de sterke stroming. Het meest oostelijke regiment was 
de 23rd Field Company van de Royal Canadian Engeneers. 
Zij beschikten over zogenaamde stormboats met 
buitenboordmotoren. 
In het pikkedonker en in stromende regen en onder zware 
beschietingen zijn zij keer op keer naar de overkant 
gevaren. De eerste boot die vertrok kreeg een voltreffer 
midden op de rivier. Naast de derde boot viel op de 
terugweg een bom naast de overvol geladen boot en 
iedereen vluchtte naar de andere kant van de boot. 
Daardoor kapseisde deze en slechts enkelen hebben 
zwemmend de veilige kant bereikt. De Commandant van de 
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23rd Field Company was Maj. M.L.Tucker die na de oorlog 
werd onderscheiden met de Bronzen Leeuw voor deze 
opmerkelijke prestatie van zijn team. Zij zijn ongeveer 150 
keer heen en weer gevaren en hebben 2400 militairen in 
veiligheid gebracht. 
Geschreven door onze comrades Alice van Bekkum en 
Maarten Dekker. 

Gevraagd  Deelnemers delegatie en kransleggen 

Opgeven  Voor 15 september  

Sgt at Arms NVT 

Melden https://leden.rcl005.nl/event-registratie/  

Tenue  RCL leden: RCL Tenue. 
Overige RCL Leden: RCL tenue of gepast burger tenue. 

Tijdschema 16.30 uur aanwezig/verzamelen bij monument 17.00 uur 
start herdenking Engeneers monument. 

Nader bericht Na 17 september 2018 worden de deelnemers aan deze 
ceremonie door mij volledig op de hoogte gebracht.  

Bijzonderheden  Gerard neemt de krans mee.  
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