
                         NIEUWSBRIEF      2019-01 
 

Royal CaNadIaN lEgIoN BRaNCh 005  ThE lIBERaTIoN oF ThE NEThERlaNdS 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1 

 

Verantwoording.  
Jammer genoeg blijkt de opzet van het Magazine nieuwe stijl iets te hoog gegrepen. 

De opmaak was in een software format, dat 
niet iedereen op zijn computer heeft. De 
aanschaf daarvan is snel geregeld, maar die 
ook beheersen om er snel en goed mee te 
werken is een tweede. 

Wij zijn, in elk geval voorlopig, overgestapt op 
een eenvoudige opmaak waarmee meerdere 
collegae kunnen werken.  

Daarnaast is besloten deze nieuwsbrief 
maandelijks uit te brengen. De voordelen 
daarvan zijn:  

• Kortere berichtgeving, wat meer tot 
lezen uitnodigt. 

• De mededelingen zijn wezenlijk actueler. 

Met dat laatste punt in het achterhoofd zien 
we af van de thema’s van november en 
december 2018.  In maart 2019 daarop nog terugkomen komt ons een beetje vreemd 
voor. Met name in Canada zou men de indruk kunnen krijgen dat we in Nederland 
knap achterlopen. Op zich jammer, omdat daarin door enige comrades en door de 
redactie toch veel tijd in is gestoken.  

Indien u, als lezer van deze nieuwsbrief meent dat, deze artikelen in elk geval in het 
Nederlands nog op de website moeten komen, laat het dan weten. Stuur in dat geval 
een email.  mailto:redactie@rcl005.nl 

Nog iets: hou ons op de hoogte van nieuws, activiteiten en gebeurtenissen. Bedenk dat 
niet alle comrades en andere geïnteresseerden op Facebook rondneuzen. 

 

At Your Service! 

Gerard Hendriks    Herman Sligman  

 

N.B.   Volg ons op Facebook voor de meest actuele zaken.        
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Nieuwjaarsreceptie RCL Branch 005. 

Op 20 januari 2019 werd in het clubhuis Mondani te Lochem, de gebruikelijke Nieuwjaarsreceptie 
gehouden. Een redelijk bezocht evenement. Heel geschikt om even bij te praten met comrades die we 
wat minder vaak zien en natuurlijk om de goede wensen over te brengen voor het nieuwe jaar. De 
Canadese Ambassadrice, mevrouw Nólke was aanwezig en de militaire attaché kolonel Young. 

Geopend met het welkomstwoord door de Chairman Gerard 
Hendriks. Met de goede wensen voor een gezond, voorspoedig 2019. 
Een korte terugblik en vooruitkijken naar een, waarschijnlijk, druk 
jaar. Zuid-Nederland viert dit jaar 75 jaar Vrijheid. Ongetwijfeld zal 
Branch 005 vaker dan gemiddeld een aanvraag voor deelneming 
krijgen. 

Poppy Chairman Danny Murphy reikte tijdens de receptie 
Certificates of Appreciation (dankbetuigingen) uit aan diverse leden 
voor hun inzet tijdens de Poppy Campagne. 

De eindopbrengst was tevredenstellend, hoewel het altijd ietsje 
meer mag zijn. Welkom was ook de informatie die de ambassadrice 
met ons deelde: de opbrengst van de fund-raising avond op de 
Canadese Ambassade. 

 

 

 

 

 

 

Na de formele zaken heerste er nog geruime tijd een 
prettige ambiance in ,,ons clublokaal”. Overbodig te te 
vermelden dat het prettig vertoeven was bij onze 
comrades en gastgevers. 

 

Column: Herman Sligman 

 

Redactie Royal Canadian Legion Branch 005 Liberation of The Netherlands             Mail: redactie@rcl005.nl 
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Training Colour Party RCL Branch 005. 

In het zuiden van Nederland herdenkt men in 2019 al op veel plaatsen 75 jaar Vrijheid. In 2020 
natuurlijk gevolgd door de grote landelijke herdenkingen. 

Omdat er dit jaar nogal wat uitnodigingen verwacht worden, leek het wenselijk het aantal comrades 
die mee willen/kunnen lopen in een Colour Party wat op te schroeven. 

Op 31 januari 2019 werd onder leiding van Sgt-at-Arms Martin Reelick een training georganiseerd. 

 

De belangstelling hiervoor was 
aanzienlijk. Zowel meer ervaren, als 
ook, nieuwkomers, hadden zich 
aangemeld. Doel was met name de 
nieuwe leden voor de CP kennis te 
laten maken met de commando’s en de 
exercitie.  

 

De Colour Party is bij uitstek het 
visitekaartje van onze Branch 005. 
Uiteraard zijn het allemaal vrijwillige 
deelnemers, maar desalniettemin wil 
men toch, met name bij ceremonies met 
veel publiek, een goed figuur slaan. 

 

 

 

Daarnaast werd ook de mogelijk 
gegeven aan een aantal 
belangstellenden om te oefenen voor 
de functie van Sgt-at-Arms. Enige 
reserves hiervoor zijn ook wenselijk. Al 
met al een leerzaam dagje, dat in april 
a.s. nog een vervolg zal krijgen.  

 

 

Ook een correcte uitvoering van een kranslegging werd door 
meerdere koppels geoefend.  

 

 

Column:  Herman Sligman 

Lijkt al heel aardig 

Nog enige oefening gewenst 
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Herdenking Kapelsche Veer op 2 februari 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een sobere herdenking onder koude en natte omstandigheden. Herdacht werd dat 74 jaar geleden de 
slag om het Kapelsche Veer afliep.  Een Duits bruggenhoofd aan de Bergsche Maas. Een compleet 
overbodig prestige duel tussen twee generaals.  De Britse generaal John Crocker wilde tot elke prijs dit 
Duitse bolwerk vernietigen. De Duitse parachutistengeneraal Kurt Student wilde absoluut niet 
ontruimen. 

Twee Poolse aanvallen liepen stuk. Een aanval van de Britse elite-eenheid 74 Royal Marine 
Commando mislukte eveneens. Een grote dagaanval door eenheden van de Canadese 4e 
pantserdivisie werd ingezet op 26 januari 1945. Een eenheid van de Lincoln and Westland Regiment’s 
canoe commando zou de stellingen van de Duitsers in de rug aanvallen. Na een Duitse commando-
wisseling trokken de Duitsers zich op 31 januari 1945 vrijwillig terug. Een strategisch zinloos gevecht was 
ten einde, ten koste van circa 600 gesneuvelden aan elke zijde. Namens RCL Branch 005 werd een 
krans gelegd door de comrades Bruggink en van Bussel. 
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Groesbeek. 

Vrijdag 8 februari 2019 werd het begin 
van operatie Veritable herdacht op de 
Canadese Begraafplaats aan de 
Zevenheuvelenweg. 

Het was een grijze dag en een straffe 
wind maakte het minder aangenaam. 
Het was alsof de natuur een kleine 
bijdrage wou leveren aan de herdenking.  

Bij de start van de operatie, 75 jaar 
geleden, waren de weersomstandigheden 
ronduit onaangenaam, zoals uit de 
aantekeningen van destijds is op te 
maken. 

RCL Branch 005 gaf acte de présence. Deze keer werd speciaal aandacht besteed aan de omgekomen 
leden van de Royal Canadian Air Force. Tijdens de Tweede Wereldoorlog dienden circa 250.000 
mannen en vrouwen bij de RCAF. De luchtmacht had ruim 17.000 slachtoffers te betreuren. 

 

PER ARDUA AD ASTRA luidt het motto. Meestal vertaald als: door 
tegenslag naar de sterren. Met andere woorden: om de top (doel) te 
bereiken moet je de tegenslagen overwinnen. Hoe toepasselijk en niet 
allen voor de strijders in de lucht. 

 

 

 

 

 

 

Meer dan honderd gasten en 
belangstellenden werden welkom 
geheten door mevrouw Jeanne 
Melchers, medewerkster van het 
Bevrijdingsmuseum. Hierna 
kwamen verschillende sprekers 
aan het woord. De heer Bert 
Eikelenboom belichtte specifiek 
Flying Officer Robert Cecil Smalley. 
Omgekomen als bemanningslid 
van een bommenwerper die crashte in de buurt van Eindhoven.  

 

Zijn grafsteen draagt de tekst: 

 

GREATER LOVE HATH NO MAN THAN THIS,  THAT A MAN LAY DOWN HIS LIFE FOR OTHERS. 
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Tussendoor was er gepaste muziek, o.a. March Past 
van de RCAF. Krans- en bloemleggingen werden 
gedaan door o.a. de loco-burgemeester, 
vertegenwoordigers van naburige Duitse gemeenten, 
de Stichting Faces to Graves en uiteraard door RCL 
Branch 005.  

Na de Last Post en een stilte minuut  volgde een 
overweging van Kapelaan Franken. Het Canadese en 
het Engelse volkslied werden ten gehore gebracht, 
daarna de Europese hymne. 

Besloten werd  met het voorlezen van de Act of 
Remembrance door mevrouw Melchers. 

 

Column: Herman Sligman 

Foto’s:  Albert de Valk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groesbeek 1947 
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Een beetje geschiedenis omtrent Veritable. 

Veritable was een van de vijf operaties van het Rijnlandoffensief, de verzamelnaam van militaire operaties tussen 8 
februari en eind maart 1945. Doel: de verovering van het Rijnland en het oversteken van de Rijn. De overige vier 
operaties kregen de codenaam: Grenade, Blockbuster, Plunder en Varsity. 

Hoofddoel van Veritable: het verdrijven van de Duitse troepen tussen Maas en Rijn, oostelijk van de Nederlands-
Duitse grens. Oorspronkelijk opgezet als Operatie Valediction voor het 1e Canadese Leger aangevuld met het XXX 
Britse Legerkorps en gepland voor 1 januari 1945. Het Duitse Ardennenoffensief was debet aan het uitstellen. 
Veritable is ook bekend als de slag om het Reichswald. Een vrij groot en glooiend bosgebied tussen Kranenburg, 
Kleef, Goch en Bedburg-Hau in Noordrijn-Westfalen. Een natuurlijk obstakel en bovendien zwaar versterkt door de 
Duitsers met anti-tank grachten, loopgraven en prikkeldraad. 

Spelers aan geallieerde zijde:  

De 21ste legergroep van Generaal Montgomery; samengesteld uit het 2e Britse Leger onder Luitenant-Generaal 
Dempsey, het 1e Canadese leger onder Luitenant-Generaal Crerar en het 9e US Leger onder Luitenant-Generaal 
Simpson. 

Eigenlijk willen wij ons voornamelijk op het Canadese 
aandeel oriënteren. Opvallend is dat in de 
geschiedschrijving daarover minder bekend is. De 
oorzaak is waarschijnlijk omdat de Canadese troepen, 
in afwijking van de eerdere opzet, onder bevel waren 
gesteld van het 30e Britse Legerkorps onder Luitenant-
Generaal Horrocks. De verslagleggingen zijn 
overwegend Brits georiënteerd. Voor hen die het 
interesseert: bij het NIMH zijn oorlogsdagboeken in te 
zien van legio legeronderdelen. 

Het 1e Canadese Leger kende twee Legerkorpsen: het 
1e onder Luitenant-Generaal Foulkes en het 2e onder 
Luitenant-Generaal Simonds. 

Gebaseerd op drie verdedigingslijnen (zie kaart) waren 
drie fases voorzien voor deze Operatie: 

1. Verovering van het Reichswald en de lijn Gennep-Asperden-Kleef veiligstellen. 
2. Doorbraak door de tweede Duitse verdedigingslijn oost en zuidoost van het Reichswald en de verovering 

van de steden Weeze, Uedem, Kalkar en Emmerich. 
3. Doorbraak door de Hochwald verdedigingslijn en de lijn Geldern-Xanten onder controle brengen. 

Hoewel minder bekend, was Veritable omvangrijker dan Market-Garden. Voor de inleidende beschieting op 8 februari 
1945 zette de Canadese artillerie meer dan duizend stukken geschut in. Daags daarvoor waren Kleef en Goch al 
zwaar bestookt door de RAF. Door een communicatiestoornis echter met brisantbommen in plaats van met 
brandbommen. De geallieerde voorhoede zou later ervaren dat met name Kleef daardoor veranderd was in een goed 
te verdedigen ruïne. 

 

De drie Duitse verdedigingslijnen 
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Na een vrij snelle opmars over Nederlands grondgebied (oost van Groesbeek) kwamen de problemen in het 
Reichswald. Hier waren slechts enkele bruikbare wegen aanwezig die zwaar onder Duits vuur lagen. Als extra 
handicap: aanhoudende regen die het terrein extreem moeilijk toegankelijk maakte.  De vrij smalle, acht à negen 
kilometer, opmarsroute en de gigantische hoeveelheid materieel die werd ingezet, zorgden ervoor dat al snel lange 
files ontstonden van legervoertuigen. Hevige gevechten, zware verliezen en matige vooruitgang voor met name de 
Canadese eenheden. 

Op 9 februari hadden de Duitsers stuwen en sluizen vernield in de Ruhr en de volgende dag in de Urft. Grote 
gebieden kwamen onder water te staan, waardoor Operatie Grenade ernstig werd vertraagd. (pas op 23 februari 
1945 kon het 9e US Leger de Ruhr oversteken.) 

Veldmaarschalk Von Rundstedt kreeg daardoor de gelegenheid reservetroepen naar de Brits-Canadese frontsector 
te verplaatsen. O.a. de laatste elitetroepen aan het westelijk front, enkele divisies Fallschirmjäger. 

In het enge opmarsgebied was geen ruimte voor 
manoeuvres of slimme strategie. Generaal Horrocks 
zou later schrijven: ‘’…we moesten ons er simpelweg 
gewoon doorheen rammen”. De inzet van de grote 
troepenmacht (ruim 200.000 man) in combinatie met 
ca. 35.000 voertuigen getuigen daarvan. In de spits 
van de aanval werden o.a. ingezet: Churchill tanks 
met vlammenwerpers, brencarriers met 
vlammenwerpers (Wasps), vlegeltanks voor het 
banen van een pad door mijnenvelden, Churchill 
tanks met Petard mortieren (290 mm), 
amfibievoertuigen, brug leggende tanks, kortom alle 
ter beschikking staande speciale voertuigen. 

De 2e Canadese Divisie, opererend aan de uiterste 
noordflank, had als eerste doel het dorp Wyler. Zij hadden de 
ruimte voor een licht flankerende beweging voor een aanval 
vanuit het zuidoosten. De tegenstand daar was onverwacht 
heftig. Wyler werd ingenomen ten koste van 15 gesneuvelde 
Calgary Highlanders en twee slachtoffers van Le Régiment de 
Maisonneuve. 

Hierna werd de 2e Canadese Divisie teruggetrokken en 
vervangen door de 3e Canadese Divisie en de 15de Scottish 
Divisie. 

Deze laatste eenheid kreeg de opdracht: ‘’doorbreek de 
Siegfriedlijn en verover Kleef”. Dit betekende de confrontatie 
aangaan met twee Duitse Infanterieregimenten, twee zwaar 
versterkte verdedigingslinies, afgeschermd door 
prikkeldraadversperringen, mijnenvelden bestreken door 
zware machinegeweren en dat geheel achter een brede 
antitank gracht. 

Churchill tank met 290 mm Petard mortier 

Voor de start  
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Terecht werd hun een grote pantser 
ondersteuning gegeven. De 6e Guards Tank 
Brigade (178 tanks), twee Regimenten van de 
79ste Armored Divisie, twee eskadrons 
vlammenwerpers en het 2e Household 
Cavalry Regiment. 

De 3e Canadese Divisie trok op door 
geïnundeerd gebied. De Waaldijk bij Erlecom 
was door de Duitsers opgeblazen en het 
totale gebied op de linkerflank stond onder 
water. De 7e en 8e Brigade, veteranen van D-
Day, zetten Buffalo amfibievoertuigen in. 
Luchtsteun was er van Hawker Typhoons.  

 

De manschappen van Régiment de la Chaudière waadden tot hun middel door ijskoud water bij hun aanval op Leuth. 
In de ochtendschemering van de 9e februari hadden ze hun doel ingenomen; twee uur later was ook Zyfflich 
vrijgemaakt van Duitse verdedigers. In de loop van de morgen hadden de Canadezen alle objecten ingenomen en 
veegden de onder water gezette gebieden verder schoon en zekerden daarmee de complete Britse linkerflank. De 3e 
Canadese Divisie van Generaal-Majoor Dan Spry zette de opmars voort. De Stormont, Dundas and Glengarry 
Highlanders trokken met hun amfibische Buffalo’s rechtstreeks op Donsbruggen aan en maakten contact met de 2e 
Gordon Highlanders en stootten door naar Rindern.  

Het bevel Kleef in te nemen werd gegeven aan de 15e 
Scottish Div. Hier stokte de opmars. De ruïnes in Kleef en 
de tegenstand van het Duitse 47e Pantser Korps zorgden 
voor grote problemen.  

Pas op 11 februari 1945 was Kleef gezuiverd en het front 
verbreed tot circa 20 km. Hierna volgde een 
gevechtspauze en een hergroepering. Het 2e Canadese 
legerkorps met de 2e en 3e divisie, en de 4e pantserdivisie 
lanceerden op 26 februari 1945 de opmars naar het 
Hochwald en rukten verder op langs de Rijn richting Kalkar 
en Xanten.  Operatie Blockbuster was van start gegaan.  

 

Column: Herman Sligman   

 

Bronnen: Wikipedia, Warfare History, overige 
internetinformatie.  

 

Churchill tanks in Kleef, 11 februari 1945 

Inzet Buffalo's  
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Algemene Leden Vergadering. 

Op 4 februari 2019 werd de ALV gehouden in onze vaste locatie te Lochem. Aanwezig waren 44 
stemgerechtigde comrades. 

De gebruikelijke thema’s op de agenda waren de verslagen van de voorzitter, de secretaris, de 
penningmeester en de leider van de poppy-
campagne. 

Een apart gebeuren is de initialisatie van 
nieuwe leden. Deze keer konden we vijf 
comrades bijschrijven.  

Een ander thema dat niet op de agenda van 
elke ALV staat was de verkiezing van een 
nieuw Bestuur. Uitgezonderd voor de functie 
van penningmeester was er voor de andere 
zetels slechts één kandidaat. Allen werden bij 
acclamatie gekozen.  

Bij de schriftelijke stemming werd comrade 
Mensink als penningmeester gekozen.  

 

De samenstelling is nu als volgt: 

 

Martin Reelick        President 

Albert Hartkamp   1e Vice-president 

Wim Poppenk        2e Vice-president 

Eelco de Zee            Secretaris 

Peter Mensink         Penningmeester 

Yvonne Swarthoff   Liaison Officer 

Gerards Hendriks    Immediate Past 
President 

 

Verder werd Jan van Loo 
aangewezen als Legal Officer. 

 

Na zijn installatie bedankte de president, Martin Reelick, de scheidende bestuursleden, Martin van der 
Poel en Gerard Hendriks voor hun inzet ten gunste van RCL Branch 005. 

 

Column: Herman Sligman 


