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VAN DE PRESIDENT.  
 
Beste vrienden en kameraden, 
 
We zitten in de tweede maand van onze intelligente afsluiting van COVID-19 en we 
kijken allemaal uit naar het einde of in ieder geval een versoepeling van de regels en 
voorschriften. Dan kan onze normale manier van werken en leven weer beginnen. Blijf 
voorlopig veilig en gezond. 
 
Al onze Branch activiteiten worden opgeschort tot nader order of totdat we in groepen van meer dan drie 
kunnen samenkomen. Het bestuur houdt echter contact met elkaar en is van plan om vanaf nu verder te 
gaan met de nieuwe normen; zoals de 1,5 meter afstand of de alternatieve herdenkingen die sommige 
organisaties nu al voorstellen. De resultaten hiervan zullen te zijner tijd worden gepubliceerd, op die 
manier staan we allemaal op één lijn wat we wel en niet kunnen doen. 
 
Andere belangrijke items die vermeld moeten worden zijn de onderscheidingen die onze kameraden en 
vrienden hebben ontvangen in de Orde van Oranje-Nassau dit jaar op Koningsdag: 
 

- Lid in de Orde van Oranje-Nassau: Elly van Wakeren-van Merkestijn 
 

- Lid in de Orde van Oranje-Nassau: Paul Versijp 
 

- Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: Marietje Eggink-ten Velde 
 

Allemaal gefeliciteerd met het behalen van deze prestigieuze onderscheiding voor diensten aan de 
gemeenschap. 
 
Omdat we voorlopig geen activiteiten hebben zoals herdenkingsbijeenkomsten, sociale of uitvoerende 
vergaderingen, komt na deze editie de Nieuwsbrief voorlopig eens in de drie maanden. Actualiteiten en 
nieuws worden verspreid via onze Facebook-pagina en andere belangrijke items worden rechtstreeks naar 
onze leden gemaild. 
 

Martin Reelick 

President 
Royal Canadian Legion Branch 005 

 
The Royal Canadian Legion Branch 005 
     “The Liberation of the Netherlands” 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
http://www.rcl005.nl/
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Column Kolonel Tim R. Young.  
Canadees Defensieattaché - Nederland 

Vijfenzeventig jaar bevrijding in Nederland  
Bespiegelingen van een Canadese militair 

Nu we dichter bij de Nationale Dodenherdenking en Bevrijdingsdag in Nederland 
op respectievelijk 4 en 5 mei komen, zien we dat de mensheid verwikkeld is in een 
andere wereldwijde strijd: de strijd tegen COVID-19.  Om die reden, terwijl we 
allemaal drukdoende zijn met ons aandeel om dit vreselijke virus te verslaan, 
zullen we de slachtoffers van het oorlogsgeweld eerbiedig blijven herdenken en de 75e Bevrijdingsdag van 
Nederland vieren op een manier die niemand zich slechts enkele weken geleden nog had kunnen 
indenken. Canada heeft een lange en zeer hechte band met Nederland. De zware aanslag van het 
coronavirus heeft geleid tot het uitstellen van bijna 80 van de meer dan 140 herdenkingsevenementen die 
door Canada gesteund zouden worden gedurende de periode van de 75e herdenking. Het heeft ook invloed 
gehad op 33 Canadese groepen die van plan waren om deel te nemen aan deze vieringen.  Nu we de tijd 
nemen voor reflecties op de Nederlandse Herdenkings- en Bevrijdingsdag deze maand mei wil ik, namens 
alle Canadezen, Nederland bedanken voor de manier waarop er doorgegaan wordt met het eren en 
respecteren van de gevallen Canadese soldaten, mariniers en vliegeniers. Jullie zijn de hoeders van de 
Canadese oorlogsdoden. 

Er zijn 5712 leden van de Canadese krijgsmacht begraven op 199 begraafplaatsen in Nederland. 55 daarvan 
zijn van First Nation, de inheemse bevolking van Canada, en 14 zijn afkomstig uit Newfoundland. De grote 
meerderheid van deze manschappen liggen begraven in drie Oorlogsbegraafplaatsen van het Gemenebest 
in Bergen op Zoom, Holten en Groesbeek. De andere 196 begraafplaatsen liggen verspreid over het land, 
onder de lokale bevolking. Hier liggen hoofdzakelijk vliegeniers die naar hun laatste rustplaats zijn gebracht 
in de nabijheid van de plek waar hun vliegtuig is neergestort. Voor de gemiddelde Canadees is de op maat 
gemaakte manier waarop Nederlanders onze oorlogsdoden eren erg indrukwekkend. Het gehele volk is op 
de een of andere manier, op welke manier dan ook, betrokken bij de herdenkingsactiviteiten. 

Het is gewoonweg ondoenlijk om elke Nederlandse groep of activiteit te benoemen die betrokken is bij de 
herdenking van Canada's deelname aan de bevrijding van Nederland.  Niettemin is de vindingrijkheid van 
de Nederlandse gemeenschap, de hoeders van onze gevallenen, in het herkennen van de opoffering van de 
Canadezen voor hun vrijheid niets minder dan verbluffend. De omvang van de activiteiten variëren van 
landelijke organisaties tot kleinere, lokale groepen die speciaal gericht zijn op specifieke evenementen die 
plaatsvinden in hun eigen gemeenschap. Er zijn festivals, musea, fanfares, re-enactors, herdenkings-
evenementen en meerdere fantasierijke projecten. Daarbij worden families en individuele personen in een 
bepaalde hoedanigheid betrokken. Of dat nou de ondersteuning van een Canadese veteraan bij hun thuis 
is wanneer deze hun overleden kameraden komen bezoeken, het bijwonen van een herdenking, kinderen 
die bloemen leggen op graven of een kaars op het graf zetten op Kerstavond, er is voor iedereen een 
manier om deel te nemen.  
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Zelfs tijdens de wereldwijd bekende Vierdaagse Nijmegen worden de gevallenen van Canada en andere 
landen geëerd. Kortom, op elk niveau, van families tot en met het Nationaal Comité 4 en 5 mei. 

Alle Nederlanders zijn tot op het bot doordrongen van de waarde van vrijheid. Vrijheid is één van de 
hoekstenen die de nationale identiteit van zowel Canada als Nederland definiëren. Vrijheid is in feite zo 
belangrijk voor de identiteit van beide landen dat het genoemd wordt in beide nationale volksliederen, het 
'Oh Canada' en het 'Wilhelmus', wat ook het oudste nationale volkslied blijkt te zijn. Er is echter wel een 
verschil in hoe er in beide landen naar vrijheid wordt gekeken. Dit is zichtbaar in de manier waarop 
Nederlanders de vrijheid vieren en herdenken, en dat is de reden waarom Canadezen naar Nederland 
trekken om aan deze evenementen deel te nemen.  

Om duidelijker te zijn: Canada is sinds de vorming van de Confederatie in 1867 niet direct bedreigd in haar 
soevereiniteit op een manier die gelijk is aan de situatie van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
Canadezen hebben nooit direct ontberingen en verwoestingen moeten doorstaan om vrijheid op Canadees 
grondgebied te moeten herwinnen. Sterker nog, Canada heeft altijd het gevecht tegen tirannie 
ondersteund door haar gewapende troepen naar andere landen te sturen. Daarom, om de waarde van 
vrijheid en de strijd en opoffering om die te herwinnen volledig te begrijpen, gaan Canadezen naar Europa 
en andere verre landen. Ze komen speciaal naar Nederland om met mensen te praten, om over de 
oorlogsvelden te lopen en om de graven van de Canadese soldaten met eigen ogen te bekijken om de 
vernietigende kracht die de Tweede Wereldoorlog had op het behoud van vrijheid te leren begrijpen. Dit 
belangrijke punt zit ingebakken in de Nederlandse cultuur en of het nu gaat om het bijwonen van een 
herdenking of een festival, de impact van de oorlog heeft tot op de dag van vandaag echt invloed op de 
Nederlanders: vrijheid zal nooit als vanzelfsprekend gezien worden. 

Recentelijk begon het aantal veteranen en burgers dat de gevaren van de Tweede Wereldoorlog heeft 
ervaren en de harde lessen daarvan heeft doorverteld af te nemen. Mensen zijn aan het denken geslagen 
over hoe de bevrijding van Nederland zal worden herdacht wanneer zij er niet meer zullen zijn. Veteranen 
beschrijven het zelf misschien wel het beste met de tekst van een lied van Bing Crosby, 'Old soldiers never 
die, they just fade away', oftewel 'Oude soldaten sterven niet, ze verdwijnen slechts geleidelijk'. Veteranen 
van de Tweede Wereldoorlog worden vervangen door jongere generaties die allemaal gediend hebben in 
dezelfde regimenten als hun voorvaderen. Talloze groepen van deze veteranen waren er klaar voor om 
deze mei naar Nederland te komen, ook zij komen om herinnerd te worden aan de impact van de oorlog 
en om hun wapenbroeders te eren.   

Terwijl veteranen de katalysator zijn om te herdenken, is de toekomst eigenlijk in de handen van onze 
jongere generaties. De kracht van de jeugd mag niet onderschat worden: Nederlandse middelbare 
scholieren hebben herdenkingsbijeenkomsten geleid op de Canadese begraafplaatsen voor de Canadese 
middelbare scholieren die op bezoek kwamen. De harde lessen van de oorlog zijn hierdoor niet 
zoekgeraakt onder de Nederlandse jeugd. Het is echt inspirerend om hen hun idee van vrijheid te zien 
delen met hun buitenlandse vrienden. Voordat de effecten van COVID-19 leidden tot het uitstellen van de 
vieringen van dit jaar waren meer dan 2200 Canadese schoolkinderen van plan om deze lente de 
herdenkings- en bevrijdingsceremonies bij te wonen. 
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Waar elke herdenking ter ere van de Canadese veteranen van de Tweede Wereldoorlog steevast wordt 
bijgewoond door leden van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht eren de Canadese strijdkrachten ook 
de Nederlandse soldaten die hun leven verloren in dienst van hun land. Zo neemt bijvoorbeeld ieder jaar 
op 4 mei de Canadese krijgsmachtdeel aan de herdenkingsparade op het Herdenkingsplein-De Obelisk op 
vliegbasis Soesterberg van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht. Gedurende deze parade wordt een 
speciaal eerbetoon gegeven aan alle Nederlandse vliegeniers die hun leven verloren in het voorgaande 
kalenderjaar. De Canadese krijgsmacht geven ook een eerbetoon aan het Nederlandse verzet van de 
Tweede Wereldoorlog bij de herdenking van Het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard. Dit unieke 
regiment van de infanterie werd in 1944 gevormd door Prins Bernhard van een groep verzetsstrijders. 
Tijdens een gezamenlijke herdenking in Hoogkerk werden de twee Canadese Infanteristen die tijdens de 
Slag om Groningen sneuvelden, de bemanning van een geallieerde Lancaster Bomber en Korporaal Kevin 
Roggeveld herdacht door beide naties. Korporaal Kevin Roggeveld was een Nederlandse militaire van het 
13e Infanteriebataljon van 11 Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht. Hij kwam in 2016 om 
het leven tijdens een missie in Mali. Tenslotte woont Canada, samen met vele andere landen die deel 
uitmaken van de diplomatieke gemeenschap in Nederland, herdenkingsevenementen van andere landen 
bij om een eerbetoon te brengen aan de soldaten die hun leven hebben verloren in dienst van hun natie. 

De Canadese ambassade had plannen om gedurende de 75e herdenking meer dan honderdveertig 
evenementen te ondersteunen, die gegroepeerd waren in clusters met meerdere ceremonies op dezelfde 
dag verspreid over het land. Om deze waardevolle onderneming te ondersteunen was er een hele 
ambassade-aanpak nodig, bestaande uit leden van de Canadese krijgsmacht, de Royal Canadian Mounted 
Police (Koninklijke Canadese Bereden Politie), de Canada Border Services Agency, Global Affairs Canada, 
andere Canadese diplomaten en lokale Nederlandse medewerkers van de Canadese overheid. Als 
personeel van de Canadese ambassade zijn we diep geroerd en immens trots op het feit dat de 
Nederlandse medewerkers van ons team zeer bereid waren vrijwillig Canada te vertegenwoordigen op 
enkele van deze evenementen, waarmee ze opnieuw hun toewijding aan de herdenking toonden. 

Als Canadees militair en veteraan die gediend heeft in Nederland is het echt heel speciaal om de omvang 
van de moeite te zien die gedaan is om de Canadese gevallenen te eren. Het was opmerkelijk en iets om 
dankbaar voor te zijn: het zien van de ontelbare Canadese vlaggen langs de straten die de dag markeerden 
dat een stad of dorp was bevrijd, zoals Apeldoorn; het kijken naar het Royal Canadian Legion (Nederlands 
Branche 005) die trots een lokale herdenking ondersteunde met een vaandelwacht; het lezen van een 
profiel van een Canadese soldaat die begraven ligt op de Militaire Begraafplaats Groesbeek, geschreven 
door een vrijwilliger van Faces-to-Graves; een konvooi van herstelde militaire voertuigen met hun re-
enactors van 'Keep-Them-Rolling' een herdenkingsplaats op zien rijden; het luisteren naar een Nederlandse 
vrijwilliger die over Canadese soldaten vertelt die begraven liggen op de Militaire Begraafplaats Holten; 
zien dat een gehele gemeenschap bijeenkomt om over het tragische lot van een vliegtuig zoals de Halifax 
Bomber L9561 in Wons te vertellen; samenwerken met een lokale gemeenschap om een vermiste 
Canadese soldaat zoals Luitenant John G. Kavanagh in Steenderen te identificeren. 
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Het trots staan gedurende de slotscene van het theaterstuk Supersum in Bergen op Zoom om het volkslied 
van Canada samen met honderden lokale inwoners mee te zingen. Het is duidelijk dat 75 jaar later het 
verlies van die 5712 Canadese soldaten, mariniers en vliegeniers niet voor niets is geweest. 

Dit jaar heeft de COVID-19-pandemie voor een nieuwe realiteit gezorgd rond de herdenkingen en vieringen 
op 4 en 5 mei, maar dit heeft de Nederlanders niet ontmoedigd. Ze geven er niet aan toe dat hun 75e 
herdenking niet door kan gaan en zijn, in feite al begonnen met het omzetten van de plannen voor dit jaar 
naar '75 + 1 bevrijding'. De pandemie zal op gelijke wijze ook de Canadezen niet ontmoedigen, omdat wij 
ons ook verheugen om er volgend jaar bij te zijn, samen met onze Nederlandse vrienden. 

 

Lest we forget – N’oublions jamais - Opdat wij niet vergeten. 

 

 

 Tim R. Young 
 

Kolonel 
Canadees Defensieattaché - Nederland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo van het festival van de stad Apeldoorn 
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Kranslegging op de Canadese Oorlogsbegraafplaats Bergen op Zoom 
2019.  Ambassadeur Lisa Helfand Canadees Defensieattaché Kolonel 
Tim Young. 

Tweede Wereldoorlog-veteraan piloot 
Lloyd Bentley uit Brantford, Ontario, 
pratend met middelbare scholieren op 
de Oorlogsbegraafplaats Oosterbeek, 
22 september 2019. 

Herdenking bij het 'De man met twee hoeden'-monument in 
Apeldoorn 2018.  Canadees Defensieattaché Kolonel Tim Young met 
de Royal Canadian Legion Branch 005 (Nederland) vaandelwacht. 

Herdenking op de Canadese 
Oorlogsbegraafplaats Holten in juni 
2019 door het North Shore Regiment, 
Regimental Veterans, Koninklijk 
Canadees Legioen (Nederland) 
Canadese strijdkrachten, Koninklijke 
Canadese Bereden Politie en Canadese 
en Nederlandse schoolkinderen. 

Kranslegging bij de vijfenzeventigste 
herdenking van de bevrijding van 
Veghel, 15 september 2019.  Lokale 
kinderen spelen een belangrijke rol in 
herdenkingsevenementen.  Canadees 
Defensieattaché Kolonel Tim Young. 
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De First Nations in de Tweede Wereld Oorlog. 

Canada verklaarde op 10 september 1939 de oorlog aan Duitsland en voor de tweede keer in iets meer dan 
twee decennia reageerde de inheemse gemeenschap van het land snel. 

Vrijwillige aanmelding voor de oorlog. 
 
Duizenden dienden in de strijdkrachten in elk conflict, meestal vrijwillig. Officieel dienden ongeveer 4000 
First Nations-soldaten in het buitenland in de Eerste Wereldoorlog, terwijl 4250 First Nations-soldaten 
dienden in de Tweede Wereldoorlog, waaronder 72 vrouwen. Uit recent onderzoek is gebleken dat nog 
duizenden andere First Nations-, Métis- en Inuit-soldaten (zoals John Shiwak uit Labrador, die in de Eerste 
Wereldoorlog diende) zich vrijwillig meldden zonder zichzelf te identificeren als een First Nation. 
In totaal stierven meer dan 500 inheemse soldaten en nog veel meer raakten gewond of werden 
gevangengenomen in beide wereldoorlogen. Aan het thuisfront namen de meeste inheemse 
gemeenschappen op verschillende manieren deel aan de nationale oorlogsinspanning, door geld te 
doneren en voor de oorlogsindustrie te werken. Ondanks hun bijdragen en opofferingen bleven de 
inheemse volkeren echter gemarginaliseerd, zonder fundamentele burgerrechten zoals het stemrecht. 

Daarna werden inheemse veteranen grotendeels 
vergeten totdat ze zich begonnen te organiseren 
en met het voeren van campagnes begonnen voor 
erkenning van hun opofferingen en gelijkstelling 
voor de voordelen voor de overige veteranen van 
de jaren zeventig tot de eeuwwisseling in 2000. 
Hun doorzettingsvermogen heeft zijn vruchten 
afgeworpen, met een consensusrapport dat in 
2001 door zowel de veteranenorganisaties van de 
First Nations als de regering is aanvaard, gevolgd 
door een openbare verontschuldiging en een 
aanbod van compensatie in 2003. Traditioneel 
hebben de grieven van de veteranen van Métis en 
Inuit niet dezelfde hoorzitting gehad. In de 
afgelopen jaren hebben inheemse veteranen 
echter veel meer erkenning gekregen in lokale en 
nationale herdenkingsacties, waaronder de 
Aboriginal Veterans Day op 8 november 
(ingehuldigd door de gemeenteraad van Winnipeg 
in 1994) en een National Aboriginal Veterans 
Monument in Ottawa (onthuld in 2001). Opdat zij 
niet worden vergeten. 

National Aboriginal Veterans Monument Ottawa 
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Francis "Peggy" Pegahmagabow - De beste scherpschutter van WO1. 

Francis Pegahmagabow werd geboren in 1889 op het Parry Island Indian Reserve (nu de Wasauksing First 
Nation), een Ojibwa-gemeenschap in de buurt van Parry Sound, Ontario. Als hij drie is, sterft zijn vader en 
keert zijn moeder terug naar haar huis in de Henvey Inlet First Nation. Na veel van zijn jeugd te hebben 
doorgebracht met jagen, blijkt Pegahmagabow een extreem bekwaam sluipschutter te zijn. Hij sluipt in de 
duisternis het niemandsland binnen, graaft zich in en wacht geduldig tot een Duitse helm in zijn blikveld 
komt. Het is deze mix van geduld en onfeilbare doeltreffendheid dat hem tot de dodelijkste sluipschutter 
maakt van beide fronten. Tegen de tijd dat hij in 1919 wordt ontslagen, is Pegahmagabow de meest 
gedecoreerde First Nations-soldaat in de Canadese geschiedenis. 

Hij ontvangt de Military Medal in 1916 en ontvangt daarbij nog twee batons, waarmee hij een van de 
slechts 37 Canadezen wordt die de Military Medal draagt met twee batons. Hij wordt ook onderscheiden 
met de 1914-15 Star, de British War Medal en de Victory Medal. 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Inheemse bevolking in de Tweede Wereldoorlog. 

Een veteraan keert terug. 

Chief Joe Dreaver, van Mistawasis Cree Band in Saskatchewan, diende in beide 
wereldoorlogen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog was hij een sapper en verdiende hij de 
Military Medal, een onderscheiding voor moed, in België. Toen opnieuw oorlog uitbrak 
meldde hij zich onmiddellijk weer aan, verliet zijn boerderij en bracht 17 mannen mee, 
waaronder drie van zijn zonen. Met zijn 48 jaar was hij te oud voor overzeese dienst en 
bleef in Canada bij de Veteranenwacht, ter bewaking van krijgsgevangenen in Alberta. 

Een buitengewoon familieoffer. 

John McLeod, een Ojibwa, diende in het buitenland in de Eerste Wereldoorlog en was tijdens de WO2 lid 
van de Veteranenwacht. Zes van zijn zonen en een van zijn dochters meldden zich aan. Twee zonen gaven 
het leven en nog eens twee raakten gewond. In 1972 werd John's vrouw, Mary, de eerste inheemse vrouw 
die de Memorial Cross Moeder van Canada werd genoemd en op Remembrance Day een krans bij de 
National War Memorial in Ottawa plaatste namens alle Canadese moeders die kinderen hadden verloren 
aan de oorlog. 

Bravery in Action. 

Charles Byce, Cree. Charles diende in het Lake Superior Regiment. Hij werd 
onderscheiden met de Military Medal voor een actie in Nederland en de Distinguished 
Conduct Medal voor zijn optreden in de Rijnland campagne. Sergeant Byce leidde zijn 
compagnie toen de officieren gesneuveld waren. Hij dekte persoonlijk de terugtocht voor 
de resterende manschappen. Motivatie voor DCM:  ‘’Zijn optreden zonder adequate 
bewapening en met een handjevol manschappen tegen een grote overmacht zal steeds 
een voorbeeld zijn voor alle rangen in het Regiment.” 

Prins van de Brigade. 

Thomas George Prince, een Ojibwa uit Manitoba, tekende bij de parachutisten. Hij 
diende bij de Canadees-Amerikaanse commando-eenheid ‘First Special Service Force’, bij 
de Duitsers bekend als de Devil's Brigade. Hij verdiende de Military Medal in Italië en de 
Silver Star, een Amerikaanse onderscheiding voor moed, voor zijn verkenningswerk in 
Frankrijk. Deze hoge onderscheidingen werden hem uitgereikt door koning George VI in 
Buckingham Palace. 

Een voorbeeldige carrière. 

Brigade-Generaal Oliver Milton Martin, een Mohawk. Uit het Six Nations Grand River 
Reserve. Hij bereikte de hoogste militaire rang die ooit door een inheems persoon was 
bekleed. Tijdens WO1 diende hij zowel bij het leger als bij de luchtmacht. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog had hij de supervisie over de opleiding van honderden rekruten in 
Canada. Voor zijn 20 jaar uitstekende service ontving hij de onderscheiding van de 
koloniale hulpkrachten. RCL Branch 345 in Toronto is naar hem vernoemd. 

Charles Byce 

Thomas George 
Prince 

Joe Dreaver 
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Een man met veel talenten. 

David Greyeyes, lid van de Muskeg Lake Cree Band in Saskatchewan, diende in zeven 
Europese landen in meerdere militaire functies, was onder andere commandant van 
een mortierpeloton in Italië. Tijdens de Italiaanse campagne verdiende hij het Griekse 
Militaire Kruis (derde klasse) voor moed bij het ondersteunen van de Griekse 
bergbrigade. In 1977 ontving hij de Order of Canada. De motivatie: "Atleet, soldaat, 
boer, voormalig chef van het Muskeg Lake-reservaat, Saskatchewan, en uiteindelijk 
directeur van First Nation aangelegenheden in de regio's Maritime en Alberta. Lang 
en toegewijd dienstbetoon aan zijn volk, vaak onder moeilijke omstandigheden". 

 
In hun eigen woorden: 
 
• "We zijn trots op het woord vrijwilliger. Niemand heeft ons gedwongen. We waren goede Canadezen - 
patriotten - we vochten voor ons land." - Syd Moore, veteraan uit de Tweede Wereldoorlog 
• "In Cree zeggen we 'Kahgee pohn noten nam' op Dodenherdenking. Het betekent 'het gevecht is 
beëindigd'." - Irene Plante, veteranen weduwe 

• ‘’De kolonel begint de 36 namen van onze gevallenen te lezen. Tranen zitten in zijn ogen. Hij hapert en 
geeft het papier aan de adjudant die het papier rustig vouwt en in zijn zak stopt en zachtjes zegt:' Het is 
niet nodig. Het waren kameraden. We herinneren hen '' - James Brady, veteraan van de Tweede 
Wereldoorlog. 

Hun nalatenschap. 

De dappere inheemse mannen en vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun huizen verlieten om 
bij te dragen aan de strijd voor vrede waren ware helden. De extra uitdagingen waarmee ze werden 
geconfronteerd en die ze overwonnen, maken hun prestaties des te opmerkelijker. 

 

Op de foto rechts: 

Tommy and Morris Prince, Sergeant Tommy Prince (R), M.M., 1st 
Canadian Parachute Battalion, met zijn broer Private Morris Prince. 

 12 februari 1945. 

Beide van de Ojibwa stam. 

 

 

 

 

David Greyeyes 
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“In Nederland waren we Canadezen, hier waren we Indianen.” 

De First Nations in Nederland. 

Al vele jaren namen veel First Nations deel aan pelgrimage tochten naar Nederland om samen de 
bevrijding te vieren. 

Apeldoorn – Groesbeek – Holten – Leeuwarden – Groningen – Bergen op Zoom. 

Ernest Smokey & Howard Anderson, Cree 

Grand Chief Howard Anderson, Cree, Manitoba 

Apeldoorn 2000 Holten 1995 
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De handgemaakte Poppy, gedragen door mensen die speciaal de First Nation’s veteranen 
willen eren. De First Nation’s gaven hun speciale status op en werden militair. Lang werden 
hun inzet ondergewaardeerd en genoten zij niet de benefits van de overige Canadezen. 

Heel even is de ,indigeneous beaded Poppy’ nog onderwerp een kleine uiteenzetting 
geweest. De Poppy is het handelsmerk van het Royal Canadian Legion. Het dragen de 
speciale Poppy was goedgekeurd, echter het verkopen ervan met het oogmerk er een 
marge mee te maken werd verboden. Ook al gingen de revenuen naar goede doelen voor 
verschillende First Nation’s instellingen. 

Tijdens de parade in Apeldoorn 

Ernest Smokey tijdens een ceremonie op de Canadese 
   

Ernest Smokey & Grand Chief Howard 
Anderson bij Paleis Het Loo 

Handgemaakte Poppy van kralen 
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Op deze lijst staan circa 7.000 namen van First Nation’s die dienden in alle oorlogen. 

 

De Aboriginal Tribute lijst 
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In Flandre’s Fields.  

Op 3 mei 1915 schreef de Canadese arts John McCrae het bekende gedicht in 
Flandre’s Fields wat overal ter wereld bekend werd, de klaproos die hij in het 
gedicht beschreef werd het nationale herdenkings symbool. 

Dr. Lena Heavy Shields-Russell van de Kainai Tribe vertaalde het gedicht in 
Blackfoot. Daar heeft ze 15 jaar over gedaan. 

Onze First Nations vriend Glenn Miller stuurde ons dit gedicht, hij zette Dr. 
Lena Russell aan om dit te doen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glenn Miller 
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Opdat wij hen niet vergeten. 

We Will Remember Them. 

Mary Greyeyes. 

Mary Greyeyes werd geboren in de Native American 
Meskeg Lake Cree Nation in Saskatchewan, Canada 

 in 1920. 

 
In juni 1942 reisde ze, in de voetsporen van haar broer die al in militaire dienst 
was getreden, naar Saskatoon om ook dienst te nemen. Zoals de sergeant haar 
vertelde bij haar aantreden, werd ze de eerste First Nation vrouw die lid werd 
van de Canadese strijdkrachten als lid van het Canadian Women's Army Corps. 

 

De Eagle Staff.   
De Eagle Staff is het reizende 
symbool van eenheid onder 
Aboriginal vrouwen en mannen 
bij defensie. Het is een teken 
van kracht, trots en eer van het 
Aboriginal erfgoed en herinnert 
eraan dat Canada de erfenis van 
haar eerste volkeren nooit zal 
vergeten. De Staff 
vertegenwoordigt de First 
Nation tradities en versterkt de 
waarden van inclusie en respect 
voor alle leden van de eerste 
volkeren, zowel in het verleden 
als het heden. 

Ook in de Verenigde Staten 
wordt de Eagle Staff gebruikt en 
geëerd. 
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BigCanoe. 

Een van de gesneuvelde First Nations is begraven onder 
zijn eigen naam op de Canadese begraafplaats in 
Groesbeek.  

Niet komt niet vaak voor.  Respect “BigCanoe”  R.I.P. 

Hij sneuvelde op 8 maart 1945. 

Er liggen ongeveer 55 First Nation ’s begraven in Nederland, voor zover bekend. Maar het 
zullen er zeker meer zijn want bij het recruteringsbureau gebruikten ze bijna nooit hun 

inheemse naam. 

Métis - Inuit’s - First Nations 

Laten wij hen, nu na 75 jaar, ook niet vergeten. 

Berry Swarthoff 
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