
 

       THe Royal Canadian legion                      
bRanCH 005 

       THe libeRaTion of THe neTHeRlands 

 
          NIEUWSBRIEF RCL Branch 005 Nr. 2020-08 

ZIE OOK DE  agenda  OP DE WEBSITE.                                  Laatste nieuws op Facebook.                                                                                                          
Foto’s van eerdere ceremonies: fotoalbum. 

In deze editie een redactioneel artikel over: 

. de inspanningen en de enorme prestaties die in Canada aan het thuisfront werden geleverd; 

. de opleiding van luchtmachtpersoneel in het kader van het British Commonwealth Air Training Program; 

. de Canadese vrouwen bij de krijgsmacht. 

 

 

Redactie/Editor: Herman Sligman                                                           Mail: redactie@rcl005.nl  

In deze editie: 

Van het bestuur (2nd Vice President) 

Afscheid kolonel Tim Young 

Bijdrage van comrade Philip van Leeuwen  

Van de redactie (terugblik) 

30-jaar Mondani 

Agenda:  Onder voorbehoud: 

05 sept. Oud-Beijerland (geannuleerd) 
05 sept. Oosterbeek (geannuleerd) 
05 sept. Geilenkirchen RCL-Zone meeting 
13 sept. Adegem Herdenking (Zone) (besloten) 
19 sept. Ede, Airborne Luchtlandingen (beperkt progr.) 
19 sept. Driel, Engineers monument (geannuleerd) 
20 sept. Mook, monument A. Barbaro (geannuleerd) 
20 sept. Oosterbeek Airborne begraafplaats (besloten) 
20 sept. Alg. Leden Vergadering Lochem 
25 sept. Driel/Heteren, Hampshire monument (besloten) 
27 sept. Posterenk ??? 
05 okt.   Veenendaal (H. Wakeman) (geannuleerd) 
24 okt.   Sloedam, Bergen op Zoom, Vlissingen 
25 okt.  Bergen op Zoom Can.War Cem. (Zone) (besloten) 

http://www.rcl005.nl/agenda-google-versie-3/
https://www.facebook.com/rcl005.nl
http://www.rcl005.nl/nl/foto-album-2019/
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Terugblik. 
 
Het is eind februari 2019 als er tijdens de algemene leden vergadering van dat jaar 
verkiezingen worden gehouden voor een aantal functies in het bestuur van RCL Branch 
005. In de periode hieraan voorafgaand heb ik mij terdege afgevraagd of een 
bestuursfunctie in deze toch wel bijzondere vereniging iets voor mij zou zijn. De balans 
sloeg naar de ‘ja’ kant door. Het hielp daarbij ook dat verschillende comrades mij, 
gevraagd en ongevraagd, geadviseerd hadden mij verkiesbaar te stellen. 
Mijn keuze was snel gemaakt; de functie van 2nd Vicepresident was vacant en die wilde ik 
wel invullen. 
Je wordt gekozen, en daar zit je dan aan het eind van deze ALV vergaderdag achter de 
tafel en breekt een periode van ‘inlezen’ aan. De bevrijdingsperiode 2019 - 2020 ligt voor 
ons en er wordt lokaal, regionaal, nationaal en internationaal alles uit de kast getrokken om dit 75-jarige 
bevrijdingsjubileum groots te vieren. 
Vanuit mijn functie betekende dat met name contacten onderhouden en leggen met organisaties die RCL Branch 005 
uitgenodigd hadden om deel te nemen aan een door hen georganiseerd evenement. 
Op basis van die contacten kon dan de uitvraag worden gemaakt met alle relevante gegevens die nodig zijn voor de 
Colour Party, leden die een krans leggen en overige delegatieleden. 
In een aantal gevallen was dit een herhaling van zetten, bijna een automatisme. De betreffende organisaties en RCL 
Branch 005 deden al jaren ‘zaken’ met elkaar.  
Ook nieuwe organisaties meldden zich, waarbij dan gekeken werd naar de wijze en inhoud van de herdenking om 
een standpunt te bepalen van RCL Branch 005. 
Veelal vonden wij elkaar, heel soms ook niet. En dat is dan ook beslist jammer te noemen en niet altijd makkelijk. 
Het maken van de uitvragen ging allengs beter en makkelijker. Overigens was het op tijd verkrijgen van informatie 
(programma’s en de daarbij horende tijden) om tot publicatie van een uitvraag te komen soms best wel spannend 
omdat er vaak tot op het laatste moment nog werd aangepast. 
Eén september 2019 startte het officiële herdenkingsjaar in Terneuzen, geopend door onze koning en koningin. 
Velen van ons hebben hier mooie herinneringen opgedaan aan boord van HMCS St. John’s tijdens de Sailpast.  
Herdenkingen volgden eind oktober in Bergen op Zoom en omgeving ter gelegenheid van de 75ste dag van de 
bevrijding. 
 
Het nieuwe jaar begon koud en nat. De voorbereidingen voor de bevrijdingsevenementen in de rest van het land 
waren in volle gang. Voor RCL Branch 005 zou het met name in april en mei een drukte van belang worden. 
 
En toen kwam Corona. 
Onvoorstelbaar snel werd de ene na de andere herdenking afgelast. In plaats van het ‘ernaartoe leven’ kwam de 
kater. Al het werk van allen, op welke wijze dan ook, om deze herdenkingen tot een ‘memorabele’ te maken in één 
keer ‘on hold’. En dat is best wel even schakelen geweest. 
Momenteel worden nog altijd herdenkingen gecanceld of in zeer beperkte vorm (zonder publiek) gehouden. 
Het is dan ook mooi om te zien dat onze Branch, ondanks alle beperkingen maar na het enigszins laten vieren van de 
‘Corona-teugels’, weer gevraagd wordt om deel te nemen aan herdenkingen met in achtneming van de geldende 
regelgeving van dat moment. 
 
En hoe het er volgend jaar uit komt te zien? 75+1, ik weet het niet, de tijd zal het leren. 
 

Wim Poppenk 

Wim Poppenk 
2nd Vicepresident 
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AFSCHEID TIM EN MICHELLE YOUNG. 
Een militair attaché met een speciale antenne voor Branch 005 van het Royal 
Canadian Legion. 
   
Op 31 augustus is afscheid genomen van de Canadese Defence Attaché Tim 
Young en zijn vrouw Michelle in het clubhuis van RCL Branch 005, Restaurant 
Mondani. Uiteraard met inachtneming van de gestelde COVID-19 regels was het 
een plezierige avond waar door velen mooie woorden en adviezen zijn 
uitgesproken en cadeaus overhandigd. Een en ander omlijst met een drankje en 
een hapje. Tim en Michelle zullen binnen enkele dagen vertrekken naar Canada, 
waar zij na de noodzakelijke 14 dage quarantaine weer beginnen aan een nieuwe 
episode in hun leven. Wij wensen hen veel geluk en gezondheid. 
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Ter herinnering aan: THOMAS ALFRED HERRON. 
(Bijdrage van comrade Philip van Leeuwen) 

Geboren: 7 augustus 1923 – omgekomen 6 juni 1943. 
Flying Officer J/20126, 272 Squadron, Royal Canadian Air Force.                                                                                                             
Zoon van Thomas Edward en Edith Beatrice Herron uit Calgary, Canada. 

Het zien van een mooie foto van een Canadese vlieger uit WO2, zou best eens het 
vonkje geweest kunnen zijn die mijn passie voor ,,herdenken ”ontstak. 
Navraag leerde mij dat de vrolijke jonge man op de foto de jongste broer was van 
mijn tante Faye. 
Zijn foto had een ereplaatsje gekregen op de schoorsteenmantel van haar huis in 
Calgary. Destijds was ik een jaar of vijf, zes, maar ik kreeg wel mee dat er met groot 
respect, maar ook met liefde en verdriet, over Thomas Herron werd gepraat. 
Zijn ouders, Thomas Edward senior en Edith Beatrice Herron, maar ook zijn drie 
zussen, betaalden een akelig hoge prijs met zijn dood tijdens WO2. 

Vanaf 1942 vloog Thomas Herron 
missies vanaf de RAF-basis Luqu en 
Ta’Qali voor de verdediging van het 
strategisch enorm belangrijke 
eiland Malta. 

 

Op 6 juni 1943 werd zijn Bristol 
Beaufighter (EL472) vermist tijdens 
een patrouillevlucht in de buurt van 
het mini-eiland Filfla. 
Het lichaam van Thomas Herron 
werd nooit gevonden, in 
tegenstelling tot dat van zijn 
navigator Sgt. Reginald Hawksly. 
Deze ligt begraven op het Malta 
Naval Cemetery, Capuccini, Malta. 
 

De zeggenschap op Malta was van 
cruciaal belang voor de Duitsers met het oog op hun campagne in Noord-Afrika. 
De Duitsers bestookten Malta jarenlang. Als teken van respect voor hun moed en 
vastberadenheid gedurende 1940 – 1942 werd de gehele bevolking van Malta 
onderscheiden met het George Cross.  

Dit was een uitzonderlijke, maar ook éénmalige, gebeurtenis. 

George-Cross ceremonie 

https://en.wikipedia.org/wiki/Award_of_the_George_Cross_to_Malta
https://en.wikipedia.org/wiki/Award_of_the_George_Cross_to_Malta
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Met een bezoek aan het 
Malta Memorial, een aantal 
jaren geleden, was voor mij 
de cirkel gesloten. 
Sparky’s ouders en zussen 
hadden altijd al de grote 
wens gehad, al was het maar 
één keer de streek te 
bezoeken waar hun gezinslid 
was omgekomen. 
 

Door omstandigheden was het er jammer genoeg nooit van gekomen deze reis te 
maken. 

In naam van de familie Herron, die ik heel goed ken, heb ik dit eerbetoon aan Thomas 
Herron gebracht en daarmee getoond dat hij nimmer was vergeten. 

Samen met mijn neven en nichten praten 
we nog wel eens over hem. Zeker in de 
tijd rond Remembrance Day, 11 
november. Automatisch komt het gesprek 
op hem en wordt zijn naam, met ere, 
genoemd.  
Thomas Herron’s naam is vermeld op het 
Malta Memorial in de 1ste kolom van 
paneel 10. 
Ook op het gedenkteken in het centrum 
van Calgary wordt hij genoemd. 

Een portretfoto van Thomas Herron heeft 
inmiddels een ereplaatsje gekregen in 
mijn huis in Nederland. 

Mijn neef Bob van Wegen, oomzegger van 
Thomas Herron, schreef mij ooit eens het 
volgende: 

“Thomas Alfred Herron werd geboren in 
1924 in Castor, Alberta. 
Een heel eind vandaan van de plaats waar 
hij zijn leven zou verliezen in dienst van zijn 
vaderland. 
De uitlopers van de bergen in Zuid-Alberta lijken in de verste verte niet op die van Malta. 

Malta Memorial 

https://en.wikipedia.org/wiki/Malta_Memorial
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Koud, met veel sneeuw in de winter en nergens dicht aan zee. Maar de uitlopers pieken wel hoog de lucht in, het zou 
best eens kunnen zijn dat deze omgeving iemand als de jonge Sparky Herron ertoe aanzette om piloot te worden. 

Thomas Alfred kreeg al op jeugdige leeftijd de bijnaam Sparky (vonkje). Zijn vrolijke, levendige aard lag hieraan ten 
grondslag en die koosnaam zou hij zijn hele leven houden. Zijn familieleden bleven hem altijd zo noemen, met een 
glimlach op hun gezicht als ze over hem praatten met jongere familieleden die hem nooit in levenden lijve zouden 
ontmoeten. Sparky kwam uit een gezin met vier kinderen, hij groeide op met drie zussen. Zijn vader en moeder 
hadden een baan in de olievelden van Alberta. 
Zijn grootouders waren pioniers, een van de allereerste blanken die zich in het westen van Canada vestigden. 
Sparky's vader, die ook Thomas heette, sloot zich aan bij de Canadese strijdkrachten in de Eerste Wereldoorlog, maar 
zag gelukkig geen actie voordat de oorlog voorbij was. Het zou voor de familie Herron een gelukkige zaak zijn 
geweest als er niet opnieuw een oorlog was uitgebroken. 

Maar toen de oorlog toch kwam, meldde Sparky zich aan zodra zijn leeftijd dat toeliet. 
Alberta was één van de centra van het British Commonwealth Air Training Program. De lucht boven Sparky’s 
woonplaats was voortdurend vol met vliegtuigen en in de steden waren legio luchtmachtmensen in opleiding. Niet 
alleen afkomstig uit Gemenebestlanden maar uit landen uit de gehele wereld. Het was dus geen wonder dat Sparky 
bij de luchtmacht ging. 

Zijn ouders en zussen, maar ook zijn 
vrienden waren trots op hem en de 
vorderingen die hij maakte. 
Zij keken uit naar zijn brieven, die ze met 
grote interesse lazen. Met name toen 
Sparky van de opleiding in Alberta 
overgeplaatst werd naar de oostkust. En 
later naar meer exotische plaatsen zoals 
het Middellandsezee gebied. 

Sparky was Flying Officer en gevechtspiloot 
in een kritieke fase, in een cruciale 
omgeving. 

Toen stopten de brieven van Sparky, maar daarvoor in de plaats kwamen brieven van de luchtmachtleiding. De 
boodschap daarin was duidelijk, maar uiterst droevig. 

Thomas Alfred Herron haalde zijn twintigste verjaardag niet. Op 6 juni 1943 eindigde zijn jonge leven in dienst van 
het vaderland voor de kust van Malta. Hij leeft voort in de herinneringen die opgehaald worden door familieleden en 
vrienden. Mensen die hem graag mochten, trots op hem waren en nog zijn en hem graag ontmoet zouden hebben”. 

Philip Van Leeuwen                                           http://aircrewremembered.com/herron-thomas.html 

 

Bristol Beaufighter, 272 Sqn. op Ta’Qali (Malta) 

https://en.wikipedia.org/wiki/British_Commonwealth_Air_Training_Plan#:%7E:text=The%20British%20Commonwealth%20Air%20Training,during%20the%20Second%20World%20War.
http://aircrewremembered.com/herron-thomas.html
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Van de redactie. 
 
Mij verdiepend in de column van Philip van Leeuwen over Sparky Herron werd mijn 
nieuwsgierigheid gewekt door de opmerking over de, met vliegmachines gevulde, 
hemel in Alberta. 
Hierdoor stuitte ik dan ook op de informatie over het British Commonwealth Air 
Training Program. Hiervan moest ik dus meer weten omdat ik mijn hele leven al 
geïnteresseerd geweest ben in de militaire tak van de vliegerij. Dat had ik destijds al 
aangegeven bij de keuringen voor mijn dienstplicht. 
Het was dus niet meer dan ,,logisch” dat je bij de infanterie wordt ingedeeld. ����� 
 
Omdat in de maand augustus de activiteiten van RCL Branch 005 tot vrijwel het nulpunt zijn gedaald, leek mij deze 
editie DE gelegenheid voor wat achtergrondinformatie. 
Door het jaar heen besteden we veel aandacht aan de Canadese militairen die in West-Europa, met name in 
Nederland, vochten; aan hen die nooit terugkeerden en hun laatste rustplaats hier vonden en aan hen die, nog 
steeds, als ,,vermist, worden herdacht. 
 
Dat ook aan het thuisfront in Canada gigantische prestaties werden geleverd is begrijpelijk. De cijfers omtrent de 
industriële prestaties in de oorlogsjaren spreken wat dat betreft boekdelen. In korte tijd was alles ondergeschikt 
gemaakt aan de oorlogsindustrie.  
Een paar summiere gegevens; per maand werden geproduceerd: 
315 vliegtuigen, 2,3 miljoen granaten, 16 duizend geweren en 98 miljoen patronen. Elke vier dagen liep een schip 
van stapel. De automobielindustrie was omgeschakeld en leverde wekelijks: 3.800 vrachtwagens en 250 
pantservoertuigen. 
 
Terugkomend op het Commonwealth Air Training Program. 
‘’Eén van de belangrijkste elementen, misschien wel DE beslissende factor van de oorlog”. Zo noemde Winston 
Churchill het besluit om in Canada op grote schaal vliegtuigbemanningen op te leiden. 
De basisopzet was: 40.000 mannen op te leiden voor een functie bij de luchtmacht. 
Nodig hiervoor waren: 58 luchtvaartscholen, 3.500 vliegtuigen en 6.500 motoren. Geschatte kosten 600 miljoen 
dollar. Eind april 1942 moest het operationeel zijn. 
 
Er dreigde een kink in de kabel te 
komen toen Londen meldde de 
1.500 toegezegde Ansons niet te 
kunnen leveren. 
In Canada werd besloten deze zelf 
te bouwen. Op 1 juni 1943 waren 
1.850 in Canada gebouwde Ansons 
luchtwaardig. 
 
In 1943 bereikte men al de top van 
het trainingsschema met 97 
vliegscholen, 184 secundaire instituten en circa 100.000 mannen en vrouwen als stafpersoneel. 
Uiteindelijk beliepen de kosten 2.231 miljoen dollar waarvan Canada 1.589 miljoen voor haar rekening nam, vier 
keer het aanvankelijk begrote bedrag. 

Avro-Anson RCAF 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Avro_Anson
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Daarvoor werden 131.553 man luchtmachtpersoneel geleverd. 42.110 gingen naar de RAF, waaronder ook 
Nederlanders. Circa 16.600 opgeleiden waren afkomstig uit Australië en Nieuw-Zeeland, 72.835 waren Canadees. 
 
In vrijwel alle artikelen schrijven we: ,,zoveel man/mannen” of we hanteren de term ‘’bemanning”. 
Anno nu worden we erop geattendeerd dat dit te specifiek ‘’hij” georiënteerd is. Het zou ook een ,,zij” kunnen zijn 
en in deze tijd ook een ,,zij,, is. Om het helemaal neutraal te verwoorden zouden we de term: ‘’mens/mensen” 
moeten hanteren en moeten spreken van: ‘’vliegtuig-, scheeps- of zelfs wel tank-bemensing”. 
 
Canadese vrouwen in WO2. 
Zonder de vrouwen, waarvan er tienduizenden werkzaam waren in vrijwel alle segmenten van de industrie, te kort 
te doen wil ik hier aandacht besteden aan de Canadese vrouwen bij de krijgsmacht. 
Vrijwel vanaf het begin van de oorlog begon men in Canada vrouwen te rekruteren voor dienstneming. In Groot-
Brittannië werd dit al in praktijk gebracht. Velen waren van mening dat men geen vrouwen in uniform nodig had, 
omdat er genoeg mannelijke vrijwilligers waren. Echter: voor gewondenverzorging/verpleging lag dat compleet 
anders. 
Al in de Eerste Wereldoorlog hadden meer dan 3.700 
Canadese verpleegsters gediend in het Royal Canadian 
Army Medical Corps (RCAMC). Circa 2.500 van hen 
dienden in Engeland, Frankrijk en het oostelijk deel 
van het Middellandse zeegebied. 
Aan het einde van de oorlog hadden zo’n vijfenveertig 
verpleegsters het met hun leven moeten bekopen. 
Enerzijds door vijandelijke aanvallen (bombardement 
op een hospitaal en het tot zinken brengen van een 
hospitaalschip) anderzijds door ziektes. 
Het Nursing Sisters' Memorial in de 
parlementsgebouwen te Ottawa is een eerbewijs aan 
hun dienst, opofferingen en heldhaftigheid. 

 
 
Al in juni 1940 vertrok het eerste contingent, 129 vrouwen, naar Engeland. 
Onofficieel werden in Canada clubjes gevormd. Vrouwen werden getraind 
in eerste hulp, chaufferen, lichte autoreparaties, enz. 
Eén groep viel extra op, mede door de gebruikte afkorting: CATS, de 
Canadian Auxiliary Territorial Service. In korte tijd meldden zich ongeveer 
drieduizend vrouwen aan. 
 
Op 31 augustus 1941 werd de organisatie officieel en omgedoopt tot: 
Canadian Women’s Army Corps, (CWAC). Bij de luchtmacht werd een 
Womens’ Division gevormd en bij de Marine de Womens’ Royal Canadian 
Naval Service. 
Het was een stap voorwaarts wat betreft de integratie van de vrouw in de 
krijgsmacht, echter het onderscheid naar geslacht bleef nog duidelijk 
overeind. 
CWAC maakte formeel geen deel uit van het leger en was niet 
onderworpen aan de militaire discipline/krijgstucht. Zelfs 
rangaanduidingen en insignes waren niet conform de leger organisatie. 
 

Nursing Sisters' Memorial 

https://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_Women%27s_Army_Corps
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Vrouwen zijn opgeleid tot chauffeur, kok, foto-analiste, typiste, stenografe, telefoniste/telegrafiste, 
parachutepakster, ordonnans. Kortom: er was vrijwel geen werkplek te bedenken of er waren vrouwen actief. Velen  
hadden al nuttige ervaring opgedaan bij één van de onofficiële paramilitaire vrouwenorganisaties die tussen 1938 en 
1941 waren opgericht. 
 
Uiteraard was er nog een speciale groep: the nursing 
sisters, oftewel de verpleegsters. 
 
Ingedeeld bij het Royal Canadian Army Medical Corps.  
Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog waren 
dat er bijna 4.500. 
Het merendeel bij het leger (circa 3.660) de overigen bij 
luchtmacht en marine. 
Actief in veldhospitalen, Casualty Clearing Stations, 
(CCS) kortom daar waar hulp en zorg nodig was voor de 
gewonde militairen.  
 
Velen van de bij het leger ingedeelden kwamen met de 
troepen mee via Normandië. 
 
 
 

 
 
 
Het eerste actiepunt als de dames aan land zijn: 
 
Having a nice cup of tea! 
 
 Samenvattend: 
 
- Het thuisfront in Canada leverde tijdens de 
Tweede Wereldoorlog 
ongeëvenaarde prestaties. 
 
- De Canadese vrouwen stonden haar 
mannetje. 
 
 

Herman Sligman 
Bronnen: 
Library and Archives Canada 
Canadezen in actie (Bollen & Vroemen) 
Wikipedia 
Veterans Affairs Canada 

Verpleegsters van No 10 Canadian General Hospital  gaan 
aan land in Arromanches, 23.07.1945 

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Canadian_Army_Medical_Corps
https://nl.wikipedia.org/wiki/Casualty_Clearing_Station
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RESTAURANT MONDANI 
 30 JAAR 

27 augustus 2020 
 
 
27 augustus 1990 zijn Berry en 
Yvonne Swarthoff begonnen aan 
hun avontuur met het Canadees 
Restaurant MONDANI in Lochem. 
 
 

 
Nu alweer 30 jaar geleden! Een groot gedeelte van die periode, na 2004, is het restaurant ook 
gastgever/clubhuis van Branch 005, the Liberation of the Netherlands, van het Royal Canadian Legion. 
 
Wij feliciteren Berry en Yvonne en hun crew van harte en bedanken hen voor de genoten gastvrijheid in al 
die jaren.  
 
Op Facebook van Mondani is een leuk filmpje opgenomen over de historie, dat wij u niet willen 
onthouden. 
 

https://www.facebook.com/mondanilochem/videos/396280774692244/ 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/mondanilochem/videos/396280774692244/

