
 

       The Royal Canadian Legion Branch 005 

       The Liberation of the Netherlands 

 

NIEUWSBULLETIN  RCL Branch 005 Nr. 2020 – 12 

 

Onze  website bevat foto’s van de meerdere ceremonies; klik eenvoudig op:  fotoalbum. 

In de RCL Nieuwsbrief heeft u meermalen een achtergrondverhaal kunnen lezen, dat we ‘’achter de 
STORY-knop” hadden geplaatst. Het verhaal naar de achtergrond is terug om twee redenen. 

De eerste: integraal opnemen maakt onze Nieuwsbrief soms erg lang en daardoor verliest menige lezer 
de interesse om de artikelen erna nog te lezen. Artikelen die zeker interessant zijn en het weten waard.  

De tweede: het verhaal achter de STORY-knop is eigenlijk geen nieuws maar overwegend historie. 
Echter, een verhaal NIET plaatsen betekent dat we onze doelstelling zouden verloochenen: het 
herdenken en gedenken van onze bevrijders. Immers het gaat om HUN verhaal. Het zijn hun ervaringen, 
hun inzet, hun offer waarvoor wij hen heel dankbaar moeten zijn. 
 
In deze editie:             Korporaal Joseph William Campbell, servicenummer F/60646. 

Eén van de drie Canadezen die, postuum, onderscheiden werden met de Militaire Willemsorde 4e Klasse. 
 

Zijn jongere broer, Vernon Francis, sneuvelde in augustus 1944 in Frankrijk, 
zijn oudere broer Peter was ook in dienst (2nd Canadian Heavy Anti-Aircraft 
Regiment) en overleefde WO2. 

 

Wie was Joseph William Campbell? 

Hoe was hij? 

Wat deed hij? 

Lees het verhaal hier…… 
 

 

Redactie/Editors:  Herman Sligman – Ruud Janssen                                                                                                             mailto: info@rcl005.nl 

In deze editie: 
 
- Van de President  
 
- Bijdragen comrades:        Reinier Groeneveld, nabrander Poppy Campagne  
                                                Gerrit Bruggink, nabrander Poppy Campagne 
                                                Peter Bongers, in de voetsporen van….. 
- Lichtjesavond 

- De komende tijd 

 

 

 

 

 

http://www.rcl005.nl/nl/foto-album-2019/
http://www.rcl005.nl/nl/foto-album-2019/
http://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/Achtergrond%20Stories/Story%20Joseph%20William%20Campbell%20NL.pdf
http://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/Achtergrond%20Stories/Story%20Joseph%20William%20Campbell%20NL.pdf
mailto:info@rcl005.nl
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Van de President. 

Het is als president, dat je het nieuwe jaar met goed nieuws wilt beginnen en dat 
we het jaarvoorafgaande met succes hebben afgesloten met goede en gelukkige 
herinneringen. Echter, om een beroemd gezegde van onze Koningin Elisabeth II 
te citeren was het in 2020 inderdaad een "Annus horribilis” met vele 
annuleringen van evenementen en beperkingen van bijeenkomsten. In eerste 
instantie was er verwarring wat was toegestaan en later waren er versoepelingen 
van de regelgeving en konden we deelnemen met kleinere groepen in 
evenementen. Nu we in de grote tweede golf van infecties zitten, zijn we gedwongen om elkaar te 
beschermen met strengere regelgeving. Deze verordeningen zijn nochtans in de geest van de gezondheid 
van de gemeenschap als geheel en niet zoals sommige mensen hun individuele meningen of zoals in 
"George Orwell 1984" big brother complot theorieën.  Als lid van de gemeenschap zal ik de mening en het 
advies van de deskundigen respecteren en zal dit met een gezonde geest en begrip proberen te volgen.  

Vooruit kijkend naar 2021 kan ik niet zeggen dat het een "Annus mirabilis” wordt met een wonder 
vaccinatie of pil en dat we terug kunnen keren naar “Old Normal".   We zijn als bestuur constant in contact 
met de organisaties over de komende herdenkingsdata en evenementen en zodra we informatie hebben, 
houden we u op de hoogte of u kunt onze agenda op de website bekijken. Tot nu toe hebben we voor het 
eerste kwartaal van 2021 al informatie over evenementen die zijn gewijzigd van ‘publiekelijke toegang’ 
naar ‘alleen op uitnodiging’. Het lijkt erop dat naar onze mening en onbewezen inschatting dat het de 
tweede helft van 2021 of zelfs later wordt, voordat we de vrijheid krijgen om weer bijeen te komen naar 
eigen inzicht. Dit betekent, en ik speculeer, dat met alle signalen die we krijgen van hier en uit Canada dat 
zelfs reizen naar het buitenland met een hoog-risico groep als veteranen en hun families niet haalbaar zal 
zijn tot veel later dit jaar of zelfs tot 2022.  Wij als bestuur van Branch 005 zijn klaar om de activiteiten en 
tradities in stand te houden in wat voor vorm dan ook en we hopen dat als we de volledige versoepelingen 
van de regels krijgen er weer klaar voor zijn. Dit is, hopen we, inclusief de inzet van onder andere Colour 
Party, delegaties, promotieteam, onderwijs team en niet te vergeten onze Poppy Drive. 

En tot slot: blijf veilig, gezond en “Lest we Forget” 
 

Martin Reelick 

 
President 
The Liberation of the Netherlands Branch 005 
 

 
 

∗ Annus horribilis = verschrikkelijk jaar 
∗ Annus mirabilis = prachtig jaar 

http://www.rcl005.nl/
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Nabrander Poppy Campagne. 
Aangereikt door comrade Reinier Groeneveld. 
 
Spreekbeurt Poppy Campagne. 
 
Vera Hageman is 8 jaar en zit in groep 5 van een basisschool in Wilnis. Net als 
haar klasgenoten kreeg Vera de opdracht om een spreekbeurt te houden over 
een krantenartikel uit een lokale krant. 

 
Vera koos voor het artikel uit De Nieuwe Meerbode waarin stond dat dit 
jaar, het jaar waarin we 75 jaar bevrijding vieren, de Poppy Campagne 
helaas niet kon doorgaan in Wilnis vanwege de Corona maatregelen. 
De afgelopen twee jaar had Vera een Poppy opgespeld gekregen tijdens de 
Poppy Campagne in Wilnis en wist daarom waarom ze dit bericht wilde 
kiezen: het verhaal achter de Poppy en het belang van herdenken, dat 
moest ze haar klasgenoten vertellen. 
Op internet vond ze van alles over de Poppy Campagne wat ze in haar 
spreekbeurt kon verwerken. Om het zo goed mogelijk te kunnen vertellen 
maakte ze een prachtige Powerpoint presentatie, en leerde ze het verhaal 
helemaal uit haar hoofd. 
 
En, ze heeft het fantastisch gedaan: ze kreeg een 10 voor haar presentatie! 
De Royal Canadian Legion is trots op zo’n jonge ambassadrice! 
 

Uiteraard dient zo’n voordracht ook door Branch 005 beloond 
te worden.  
Poppy Chairman Danny Murphy verzorgde een oorkonde die 
ondergetekende aan haar mocht uitreiken. 
 
Nogmaals: fantastisch gedaan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reinier Groeneveld 
 
  

Vera in ,,passende"outfit 
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Nabrander Poppy Campagne. 
Aangereikt door comrade Gerrit Bruggink. 
 

Poppies bijgevoegd in de uitgaande bestellingen. 

Evenals in 2019 heeft het team van Hersbach Tools Poppies verpakt in de 
pakketten die naar hun afnemers werden verzonden. 

Een bijzonder inventieve manier om de aandacht te vragen voor Remembrance Day. 
De Poppy werd, vergezeld van een korte toelichting, bij een groot aantal adressen binnen gebracht op deze 
manier. 

Hulde voor het team, dat deze extra handeling graag voor haar rekening nam. 

 

 
 
 

Gerrit Bruggink 
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In de voetsporen van Don Harry Todd. 
Door comrade Peter Bongers. 
 
Op 25 maart 2019 ontving ik een verzoek uit Canada: zou je 
ondersteuning kunnen leveren aan een zeer goed bevriend 
echtpaar from Nova Scotia, die in mei een battlefield tour in 
Europa zal maken, ter nagedachtenis en in de voetsporen van 
oom en naamgenoot Don Harry Todd (zie krantenknipsel), die 
begraven ligt op de Canadese Oorlogsbegraafplaats bij 
Groesbeek? 
 
Een paar weken later ontving ik een e-mail van mijn grote vriend 
Rick Powell (ook een goede vriend van Don en Robin Todd), 
waarin hij vertelde dat hij een paar jaar eerder Don had 
toegezegd een doordruk van de bewuste grafsteen te maken 
tijdens de Vierdaagse. Omdat het dat jaar op de derde dag 
regende, had hij deze toezegging niet kunnen inlossen, maar als 
ik dit klusje alsnog zou kunnen klaren…… 
 
Voorbereiding. 
Eerst maar eens rechtstreeks contact opgenomen met Don en 
Robin, met vragen over hun reisschema en wat ik voor hun kon 
betekenen. Zij zouden op 8 mei overnachten in Brugge (België) 
en daarna met een huurauto naar Nederland doorrijden. Of ik 
een geschikte verblijfplaats wist in de buurt van Nijmegen, van 
waaruit ze het graf van hun oom konden bezoeken. 
 
Mijn eerste actie was dus het reserveren van de verblijfplaats: 
dit werd een prima hotel in Berg en Dal, waar ze zeer tevreden 
over waren. Bovendien heb ik ze voorgesteld om op 9 mei 
(vanuit Brugge) eerst naar Rotterdam te komen voor een 
rondleiding. 
Op 30 april met trein, bus en benenwagen naar de begraafplaats, 
om de doordruk van de grafsteen te maken. 
 
Wat me meteen opviel, was de sterfdatum (16 december 1945). 
Nu was het natuurlijk niet zo, dat na de capitulatie van het Derde Rijk alle in Nederland aanwezige 
Canadese militairen naar Canada terugkeerden met het eerst beschikbare troepentransport. 
De meeste Canadezen bleven nog enige tijd in het maar net bevrijdde Nederland om te helpen bij het 
herstellen van de orde en de eerste opbouwwerkzaamheden. 
Zo ook private Don Todd. Hij was ingedeeld bij een ondersteunende eenheid (logistiek). 
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Als vrijwilliger bij Faces-to-Graves kon ik het militaire dossier inzien en 
erachter komen dat hij was omgekomen bij een tragisch treinongeluk in 
de omgeving van Apeldoorn op 15 december 1945 in de avonduren.  
 
Het maken van de doordruk liep al snel uit de hand, omdat ik met 
kleurpotlood er iets bijzonders van wilde maken. De bedoeling was om ze 
het eindproduct te overhandigen na ons middagje in Rotterdam. De dag 
voor hun aankomst heb ik tot in de kleine uurtjes door moeten werken 
om het op tijd af te krijgen. 
 
Aankomst. 
De trip in Rotterdam sloot prima aan bij hun interesses: eerst de 
Markthal, daarna de Phoenix Food Factory, een havenrondvaart en 
aansluitend een diner in stadsbrouwerij De Pelgrim in Delfshaven. Daarna 
terug naar mijn huis, waar ik ze de doordruk heb aangeboden. Dit sloeg in 
als een bom: het bekende gevecht met de waterlanders.  

 
 
Bezoek Canadese begraafplaats Groesbeek. 
Op 11 mei zouden Don en Robin me oppikken op het treinstation van 
Nijmegen om van daaruit naar de begraafplaats bij Groesbeek te rijden om 
het graf van hun oom te bezoeken. Ze hadden niet verwacht mij in Legion 
dress te ontmoeten… Don (oud-luchtmachtofficier) voelde zich zelfs een 
beetje underdressed. 
 
Na het emotionele bezoek aan het graf, zijn we naar het Cross of Sacrifice 
gelopen, waar ik de Act of Remembrance heb voorgedragen. Robin was moe 
en we hebben haar in Berg en Dal afgezet. 
Don en ik zijn daarna naar het Vrijheidsmuseum in Groesbeek gegaan. Ik 
vond het belangrijk om hem een beeld te geven van hoe het was om in een 
bezet land te leven. En hiermee meteen te verklaren waarom Canadezen 
nog steeds zo geliefd zijn bij de Nederlanders. 

 
Daarmee is ook aangetoond dat het herdenken van onze 
bevrijders, die in Nederland zijn begraven, voor de 
nabestaanden ook nu nog heel belangrijk is.  
 
 
 
 
 
 

Peter Bongers 
December  2020  Registratie Canadese Begraafplaats Groesbeek 

https://www.facestograves.nl/index_nl.html
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Lichtjesavond. 

Geen massale opkomsten bij het plaatsen van de lichtjes. Dank zij 
vele vrijwilligers, die een stapje extra deden, bleef het niet donker 
tijdens Kerstavond. Comrade Gerrit Bruggink bijv. organiseerde voor 
het zesde jaar de inkoop  en distributie van een groot aantal 
grafkaarsen. Met medewerking van velen werden op 11 locaties in 
de Achterhoek de oorlogsgraven toch van een lichtje voorzien. In 
totaal 96 + 1. (foto’s op pag. 6 en 7) 

Gerrit, die ook bijzonder goed bekend is met de historische plekken 
in Normandie, kreeg het voor elkaar dat daar op drie plekken  een lichtje werd geplaatst. 
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Schoonebeek. Foto’s: Rob Wethly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almen, Het Elger Foto: Ineke Kolkman Wilnis. Gemeente Ronde Venen 
Foto: Reinier Groeneveld 
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Groesbeek.  Foto’s; Albert de Valk 
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Bergen op Zoom, 24-11-2020. 

Elk jaar op kerstavond worden er kaarsen weggezet bij alle graven 
op de Canadese begraafplaatsen in Nederland. In verband met de 
Covid19 maatregelen was dat dit jaar helaas niet mogelijk. Om 
toch eer te bewijzen aan diegene die voor onze vrijheid zijn 
gevallen is er op kerstavond een korte plechtigheid gehouden op de 
Canadese begraafplaats in Bergen op Zoom. Via een live verbinding 
konden de familieleden Jim en Mark Northrup in Canada de 
plechtigheid volgen. Nadat Jim Northrup  vanuit Canada de Act of 
Remembrance had voorgedragen hebben Don Paauwe en André Bogerman 
van RCL Branch 005 ter nagedachtenis aan alle gesneuvelden een kaars en een 
rode en witte roos op het graf van Lance Corporal Murray Northrup geplaatst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRIJEN. 
(ontvangen van Anton de Man) 

 

Ook in Strijen werd aandacht besteed aan de 
oorlogsgraven. 
Janet Nagtzaam en Ton Pouwe zorgden hier voor. 
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Barchem. Foto: Berry Swarthoff 

Ereveld Markelo. Foto: Fallen Airmen Memorial Markelo 

Veenendaal. Foto's: Elly van Wakeren 

Leesten-Zutphen. Foto's:  ?? 
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Wat staat er aan te komen? 
 
Alle agendapunten natuurlijk met het nodige voorbehoud. 
 
24 januari: Nieuwjaarsreceptie.   GAAT NIET DOOR 
 
 7 februari: Groesbeek, herdenking start Operatie Veritable.  
 
  N.B. Indien door COVID-19 regels noodzakelijk zal dit verplaatst worden naar  
  maandag 8 februari, ALLEEN VOOR GENODIGDEN. 
 
28 maart: Algemene Ledenvergadering in Lochem. 
 
 
De komende tijd:   raadpleeg agenda op onze website en  voor de laatste nieuwtjes: FACEBOOK. 

 
 

NAMENS DE REDACTIE: 
 

Wij wensen U een voorspoedig, maar bovenal een  gezond Nieuwjaar. 
 
 

http://www.rcl005.nl/agenda-google-versie-3/
https://www.facebook.com/rcl005.nl

