
 

       THe Royal Canadian legion                      
bRanCH 005 

       THe libeRaTion of THe neTHeRlands 

 
          NIEUWSBRIEF RCL Branch 005 Nr. 2020-11 

Zie ook de agenda  op de website.                                  Laatste nieuws op Facebook.                                                                                                          
Foto’s van eerdere ceremonies: fotoalbum. 

In deze editie: 

November is de maand van herdenken en gedenken in, overwegend, de Gemenebestlanden. Herdacht worden de 
gevallenen van de Eerste Wereldoorlog en van alle oorlogen en gewapende conflicten sindsdien.  

Op 11 november om 11.11 uur ging een wapenstilstand in die het einde betekende van de Eerste Wereldoorlog. 
Die dag is bekend onder de naam Remembrance Day of Armistice Day. 
Rond deze dag vinden plechtige herdenkingen plaats in vrijwel de gehele wereld. In Canada wordt stipt aan 11 
november vastgehouden, op welke dag van de week dan ook. 

Echter: ook op plaatselijk niveau zijn 
mensen actief om de herinnering aan de 
Canadese bevrijders levend te houden. 

In deze editie aandacht voor Tonnie Vehof, 
vrijwilliger bij de Historische Vereniging Old 
Deep’n. (Diepenheim) 

Lees zijn verhaal over Private Gaston 
Nadeau, die de oorlog overleefde, maar 
Canada nooit meer terugzag.  
Zijn leven eindigde tragisch op een zonnige 
dag, 12 mei 1945, in Diepenheim.  

 

 

 

 

Editor: Herman Sligman          redactie @rcl005.org 

In deze editie: 

Van de President 
Apeldoorn 
Hoeksche Waard 
Remembrance Day 
Poppy Campagne 
Column Tonnie Vehof 

 

Agenda:  Onder voorbehoud:  

16 dec. Bestuursvergadering   
24 dec.  Lichtjesavond Bergen op Zoom 
               Groesbeek, Holten ??? 
24 jan.   Nieuwjaarsreceptie 

28 mrt.  Alg. Ledenvergadering 
 
LET WEL: 
vooruit plannen is op dit moment moeilijk 

 

Tonnie Vehof bij het graf van Gaston Nadeau – foto Jeroen Jazet 

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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Bericht van de President. 

2020 loopt naar haar einde, voor ons hebben we nog de 75ste viering van Kerstmis 
en Oudejaarsdag in vrijheid. 
Inderdaad, we hadden veel herdenkingsdiensten en bevrijdingsvieringen, ze zijn 
ofwel geannuleerd of omgezet in ingetogen diensten. Bij sommige mochten 
maximaal twee van onze leden aanwezig zijn. 

We kijken uit naar 2021 en gaan binnenkort onze agenda bijwerken, nadat we 
contact hebben opgenomen met alle organiserende commissies. De data voor 
volgend jaar zullen natuurlijk onderworpen zijn aan annuleringen dan wel 
aanpassingen door de organisatiecomitees, overheidsinstanties (RIVM) en 
Dominion Command COVID-19 (corona) regelgeving. 

Er zijn twee data voor Branch RCL005 die in principe kunnen worden gemarkeerd: 
Onze nieuwjaarsreceptie staat gepland voor Zondag, 24 januari 2021 om 13:00 uur.  
De Algemene Jaarvergadering staat gepland voor Zondag, 28 maart om 12.00 uur.  
Ook deze zijn onderworpen aan verandering indien de eerdergenoemde verordeningen dit vereisen. 
Andere evenementen data zullen worden gepubliceerd zodra we de informatie van de commissies hebben 
ontvangen. 

Dat we de gebeurtenissen, die we oorspronkelijk gepland hadden, niet hebben gehad, betekent niet dat we als 
bestuur stil hebben gezeten. We moesten snel reageren op veranderende gebeurtenissen en alle deelnemers tijdig 
informeren omtrent de wijzigingen.  
De grootste aanpassing dit jaar is dat we updates hebben doorgevoerd voor onze administratiesystemen en verder 
hebben gestroomlijnd. Voor de verslaglegging van onze vergaderingen is een notulist toegevoegd en de 
ledenadministratie wordt nu ook separaat bijgehouden. 
In nauwe samenwerking met de penningmeester worden de lidmaatschapsgegevens verwerkt voor onze eigen 
administratie en de Dominion Command-database. Hier zijn grote stappen gezet.  
Meerderen hebben veel tijd geïnvesteerd in een nieuw registratiesysteem en dit is uitgemond in een aanmerkelijk 
verbeterd en betrouwbaar registratiesysteem. Veel dank aan alle betrokkenen. 

Dat betekent: als er een wijziging doorgevoerd moet worden in uw lidmaatschap record dient u contact op te nemen 
met de lidmaatschapsbeheerder op membership@rcl005.org . Denk bijvoorbeeld aan adreswijziging, ander 
telefoonnummer of een ander emailadres. De beheerder ledenadministratie zal er dan voor zorgen dat de informatie 
correct wordt verwerkt. Ontvangst van belangrijke informatie zoals Legion Magazine en mededelingen via uw e-
mailadres is dan verzekerd. 

Voor financiële informatie neemt u contact op met de penningmeester van treasurer@rcl005.org. 
Ondertussen zult u een brief hebben ontvangen als herinnering aan uw contributie. 
Voor de volledigheid: de contributievoor 2021 hebben we kunnen handhaven op Euro 40,-- per lid. 
Wilt u dit voldoen voor 25 december 2020, om uw actieve status te garanderen en om in aanmerking te komen voor 
het Legion Magazine 2021. Overboeking naar: IBAN: NL25ABNA 0451 1179 13 ten name van Royal Canadian Legion 
onder vermelding van uw naam en lidmaatschapsnummer en "contributie 2021". 

Een belangrijke actie, waar we als leden van Branch 005 trots op mogen zijn, is de actie "Mondani Save". 
We hebben een aanzienlijk bedrag ingezameld en er is nog wat onderweg. Wij hebben als uitvoerend comité op 
maandag 30 november onze steun nog eens onderstreept en de middelen aan Berry en Yvonne  ter beschikking 
gesteld. Onnodig te vermelden dat hun dank groot was en dat zij geroerd waren door de geest van saamhorigheid 
binnen Branch 005. 
Donaties zijn nog steeds mogelijk en kunnen worden overgemaakt op rekening IBAN: NL25 ABNA 0451 1179 13 
onder vermelding van “Mondani Save". 

mailto:membership@rcl005.org
mailto:treasurer@rcl005.org
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De Poppy Campagne heeft het dit jaar zeer goed gedaan, ondanks de annuleringen van de openbare collectes als 
gevolg van de COVID-19 regelgeving. 
De leden die hieraan normaliter meewerken hebben de media erbij betrokken, middels krantenartikelen, om het 
publiek er nog weer eens op te attenderen dat we nog steeds een Poppy fonds hebben. 
Een andere lijn voor fondsenwerving was het uitzetten op een aantal plaatsen van collectebussen met toelichting en 
flyers  erbij. 
Een heel aparte weg bewandelde één van onze comrades die een, ons welgezinde, organisatie benaderde en, na een 
promotionele speech, er in slaagde dat alle leden van  die organisatie van een Poppy werden voorzien. 

Voor al het werk en de inzet van de leden een welgemeend, dank u”. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer de 
reguliere draad oppakken en op openbare plaatsen onze campagne promoten. 

Tot slot wil ik als voorzitter al onze leden en vrienden van Royal Canadian Legion Branch 005 een vrolijk Kerstfeest en 
een zeer gelukkig en gezond 2021 wensen. 

 

Martin Reelick 
President 
The Liberation of the Netherlands Branch 005 
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Apeldoorn, 08.11.2020. 

Ondanks alle beperkingen die er ondertussen zijn toch nog ruimte voor een zeer sobere herdenking van 
Remembrance Day in Apeldoorn. Bij ‘’De man met de twee hoeden”, het Canadees Nationaal Monument in 
Nederland.  

Burgermeester Ton Heerts en Anita Menninga, voorzitter Stichting Bevrijding '45 (Apeldoorn) legden beide een 
krans. 

Opdat wij niet vergeten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: archief Apeldoorn 
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Hoeksche Waard, 09.11.2020. 

Opdat wij niet vergeten! 

Maandag, in de vooravond, is namens de 
Vereniging Luchtoorlog Hoeksche Waard een 
Poppy krans geplaatst bij het monument. 

Dit ter herdenking van de omgekomen 
Nederlandse en geallieerde vliegers.  

Het monument is tevens een digitaal monument. 
Circa 120 QR codes kunnen gescand worden met 
de mobiele telefoon bij het gedenkteken dat aan 
de Anthonie van Leeuwenhoekstraat in Oud-
Beijerland staat. 

Op die manier krijgt u een koppeling naar 
informatie over de bemanningen, de crashes en 
algemene feiten over de luchtoorlog boven de 
Hoeksche Waard. 

 

Tekst en foto’s: 

Anton de Man 
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REMEMBRANCE DAY, 11.11.2020. 

BERGEN OP ZOOM – GROESBEEK - HOLTEN 

Op 11 november worden in de Angelsaksische landen alle militaire slachtoffers herdacht die zijn gesneuveld in 
oorlogen over de gehele wereld. In Nederland herdenken wij op die dag onze bevrijders van de Tweede Wereld 
Oorlog. Ieder jaar is de Royal Canadian Legion Branch 005, “the Liberation of the Netherlands”, aanwezig op de 
diverse begraafplaatsen, waar zij begraven liggen. Vanwege de Corona bepalingen is dat dit jaar slechts op zeer 
beperkte schaal mogelijk. Wij zullen hen echter nooit vergeten. Daarom is er door het RCL005 bestuur aan twee 
leden gevraagd op de drie grote Canadese begraafplaatsen in Nederland kransen te leggen en een eregroet te 
brengen. In Bergen op Zoom waren dat RCL005-President Martin Reelick en comrade Don Paauwe; in Groesbeek 
Poppy Chairman Danny Murphy en Sgt-at- Arms Toon van Bussel; in Holten Liaison Officer Yvonne Swarthoff-
Beekman en comrade Berry Swarthoff. 

WE WILL REMEMBER THEM! 

 

 

 

 

 

   Bergen op Zoom 

 

                        

 

 

 

 

 

↓     Groesbeek       ↓ 
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                  Holten           (klik op foto hierboven voor video)  ↑ 

Foto’s: 
Bergen op Zoom: Monique Bogerman 
Groesbeek: Mieke van Bussel  
Holten: Anneke Poppenk  

 

 

Behalve de algemene ceremonie, foto’s hierboven, was er in Bergen op Zoom, Holten en Groesbeek extra aandacht 
voor een persoonlijk blijk van respect. 

In Bergen op Zoom was dit bij de grafsteen van L. Cpl. M.K. 
Northrup. 

Don Paauwe (r) en Martin Reelick plaatsen hun Poppy op 
de steen. 

Op de Canadese Begraafplaats in Holten plaatste Herman 
Sligman, op persoonlijke titel, een krans bij het graf van 
Canloan Officer CDN/171 Lt. J.A. Laurie, MC. 

 

 

 

 

 

 

In Groesbeek plaatste Gerrit 
Bruggink, als representant van de 
QOR, zijn Poppy op de steen van 
Sergeant A. Cosens, VC, van de 
‘’Queen’s Own Rifles of Canada”. 

Meer dan 70 militairen van dit 
regiment liggen hier begraven. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JUHGr_iPZuA
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Poppy Campagne 2020. 

Verslag van Gerrit Bruggink. 

Het jaar 2020 is een bijzonder vreemd jaar geworden. Dat kunnen we rustig concluderen nu 
het ten einde loopt. 
Voor veel mensen is de gedachte ‘’hoe kom ik goed door de corona pandemie heen” het 
hoofdthema. 

Wij herdenken dit jaar 75 jaar leven in vrijheid. De associatie corona-bezetter is door velen al gemaakt. Niet 
compleet kunnen doen wat je graag wilt verklaart dat wel enigszins. 
Een moment van bezinning is juist nu op haar plaats.  

Dat is precies waar het Royal Canadian Legion Branch 005 ,,the Liberation of the Netherlands” voor staat. 
Niet alleen de slachtoffers uit de Eerste Wereldoorlog worden herdacht op 11 november in vele landen ter wereld. 
Ook zij die hun leven gaven in de Tweede Wereldoorlog en in alle gewapende conflicten en vredesoperaties nadien. 
De Poppy (klaproos) staat symbool daarvoor. 

Het blijkt dat herdenken en gedenken nog geen gemeengoed is geworden, daarom verzorgt RCL Branch 005 ook 
voorlichtingslessen hierover op scholen. 

Onze jaarlijkse Poppy Campagne past in het thema: ,,WE WILL REMEMBER THEM”. (Wij zullen hen herdenken) 

Door de vele regels die momenteel in acht moeten worden genomen hebben we gekozen voor een bredere aanpak. 
Veel verenigingen zijn benaderd om actief mee te doen met one Poppy 
Campagne. In veel gevallen bleek dat echter ,,een brug te ver”. 
Wel is er op meerdere plekken en bij verenigingen aandacht aan 
besteed. 
De sociale media hielpen ons hierbij een handje. Op meerdere 
accounts verschenen Poppies en het bijbehorende gedicht ,,In Flanders 
Fields”. 

Zo ook bij de vereniging ,,Keep Them Rolling”. 

Na een promotiepraatje mijnerzijds heeft KTR besloten om alle leden 
een Poppy te verstrekken. 
Hun geplande evenementen vonden geen doorgang en zodoende was 
er een substantieel bedrag dat zij, na bestuur beraad en 
ledenraapleging, naar ons Poppyfonds besloten over te maken. 
Uiteraard in dank aanvaard. 

 

 

Als bestuursleden 
op zo’n manier de 
campagne 
uitdragen, moet 
het wel een 
succes worden. 

Hulde! 

←              → 
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Ook een aantal zaken in de regio 
Achterhoek waren bereidheid 
onze campagne te 
ondersteunen. 

 

Snackbar Hoogstraat in Hengelo 
(Gld) 

←  

 Blokker in Zelhem   ↓  
 

 

 

 

Zelfs de BSA CLUB besteedde aandacht aan de 
Poppy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerrit Bruggink 
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Column Tonnie Vehof.  

Inleiding. 
De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden als wijze levensles. Om er bewust van 
te blijven hoe belangrijk vrede en vrijheid zijn.  Met dat doel voor ogen is in 2018 in Bergen op Zoom 
de Stichting Canadian War Graves Nederland opgericht. Bergen op Zoom, Holten en Groesbeek slaan 
de handen ineen. In deze drie plaatsen zijn grote Canadese oorlogskerkhoven met gesneuvelden uit 
de Tweede Wereldoorlog.  

In elk van deze drie is een organisatie actief die zoekt naar een manier om dat verleden levend te 
houden. Ze hebben elkaar nu gevonden in de Stichting Faces to Graves. Dat beoogt foto's en 
verhalen achter de namen op de grafstenen op die begraafplaatsen te achterhalen. Want in elk graf 
ligt iemand die een vader en moeder had, broers, zussen, een vriendin, verloofde, vrouw en 
misschien wel een kind. 

Als medewerker van onze Historische Vereniging ging ik op zoek naar de achtergrond van de 
Canadese bevrijder Gaston Nadeau. 

Joseph Herménégilde Gaston Nadeau, roepnaam Gaston, werd geboren op 21 april 1921 in Sainte-Germaine du Lac-
Etchemin, Dorchester County; circa 120 km zuidoost van Quebec. 

Toen Gaston geboren werd had hij een oudere zus, Bernadette van 11 juni 1918 en een broer, Maurice van 15 
augustus 1919. Op het moment dat hij zich meldde voor het leger waren er tien kinderen geboren in het gezin. Op 
18 juni 1944 werd zijn jongste zusje, Lise geboren. Gaston groeide op aan het Lac-Etchemin in de provincie Quebec 
(Franstalig) op de boerderij van zijn ouders. Op een, wat wij zouden noemen: gemengd bedrijf. Er werden koeien en 
schapen gehouden en de op de akkers werd aardappelen en verschillende granen verbouwd. 

Na de lagere school bezocht hij nog enkel jaren 
de landbouwschool. Toen hij 14 jaar was ging hij 
thuis aan de slag, op de boerderij waren extra 
handen welkom. In die regio was het, zeker 
destijds, niet ongebruikelijk dat boerenzoons al 
vroeg de handen uit de mouwen moesten steken. 
De crisisjaren troffen Canada extreem hard, ook 
de landbouwsector. 

Op zijn achttiende verhuisde Gaston. Hij ging 
wonen in Timmins, Ontario, zo’n 1200 kilometer 
van zijn ouderlijk huis vandaan. Daar haalde hij 
zijn rijbewijs en werd chauffeur, op vrachtwagen 
en taxi. 

Ondertussen was in Europa de Tweede 
Wereldoorlog begonnen. In die periode meldden 
veel jongens in Canada zich aan voor het leger. De werkeloosheid was groot en armoe was troef, ook op het 
platteland. 

Toen hij 21 jaar was meldde Gaston zich aan als vrijwilliger in Toronto voor het Canadese Leger. Zijn keuringsrapport 
vermeldde dat hij gezond was. Een stevig en stabiele indruk maakte en energiek overkwam. 

Gaston had weinig interesse om als infanterist opgeleid te worden, zijn ambitie was als Military Truck Driver ingezet 
te worden. Hij werd hiervoor geschikt bevonden en tekende toen het Attestation Paper of the Canadian Army. Hij 
werd ingelijfd onder registratienummer B-137524. 

In 1943 werd Gaston in eerste instantie ingedeeld bij de Voltigeurs de Quebec. De basistraining kreeg hij op de 
legerbasis in Saint-Gabriel-de-Valcartier.  
Een vervolgopleiding kreeg hij in Camp Aldershot. 

https://en.wikipedia.org/wiki/CFB_Valcartier
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Hij kreeg te maken met disciplinaire maatregelen. Twee keer 
werd hem soldij ingehouden; de eerste keer omdat zijn 
wapenonderhoud te wensen overliet zoals de 
pelotonscommandant hem duidelijk maakte, de tweede keer 
omdat hij bij het uitdelen van de gevechtsrantsoenen niet 
zorgvuldig genoeg was geweest. 

In actieve dienst in Italië raakte hij ernstig gewond. Zijn eenheid 
was zwaar onder vuur komen te liggen. 

Met zeven schotwonden in zijn linker bovenbeen werd hij 
overgebracht naar het hospitaalschip Empire Clyde voor een 
revalidatieperiode van circa 8 weken. 

De ouders werden geïnformeerd dat hun zoon 
gewond was maar wel in leven. 
Met de aantekening dat hij de eerste drie 
maanden nog niet fit genoeg zijn verliet hij het 
hospitaal en kwam in april 1944 terug in 
Engeland voor verder herstel. 

Tijdens zijn revalidatie in Engeland werd zijn jongste zus geboren. 
Na ongeveer drie maanden werd hij geschikt bevonden voor actieve dienst en werd 
ingedeeld bij het 22ste Regiment van het Royal Canadian Army Service Corps (RCASC). De 
logistieke dienstverleners van het leger.  

In februari 1945 keerde Gaston terug op het strijdtoneel in Noordwest-Europa. Zijn 
eenheid werd belast met de ondersteuning van het 4e Medium Regiment van de Royal 
Canadian Artillery (RCA), dat deel uit maakte van het 2e Canadese Legerkorps. 

Over de opmars van de Canadezen en de hevige gevechten die ze hebben geleverd is voldoende geschreven en slaan 
we in dit bestek over.  
Na de onvoorwaardelijke overgave van de Duitse troepen op 8 mei 1945 (Victory Europe Day) sloegen Canadese 
troepen, voor zover niet belast met taken in Duitsland, hun kampementen op in Nederland. 

In de directe omgeving van Diepenheim waren manschappen gelegerd van het 23ste Field Regiment RCA en het 4e 
Medium Regiment van RCA. 
Ook de eenheid waartoe Gaston Nadeau behoorde verbleef daar met een aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid. De strijd beu en verlangend naar en wachtend op de terugreis naar Canada. 

De bewuste zaterdag, 12 mei 1945 was een prachtige voorjaarsdag. De manschappen van het 4e Medium Regiment 
hadden toestemming gekregen voor een ‘’authorized recreational parade”. Met andere woorden: even vrij van 
dienst, te besteden naar eigen inzicht. 
Samen met vijf dienstkameraden, Auchu, Austin, Bernard, Day en Stratford ging 
Gaston zwemmen in de waterkolk van de Diepenheimse Molenbeek.               

Het was bekend dat hij geen goede zwemmer was, daarbij kwam nog dat zijn 
linkerbeen, ten gevolge van de opgelopen verwondingen, ook nog parten speelde. 
Hoewel hij voorzichtigheidshalve zich in niet al te diep water begaf verdween hij 
plotseling onder water. Mogelijk was hij door het rondkolkende water, dat een diep 
gat had uitgespoeld, naar beneden gezogen. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Canadian_Army_Service_Corps
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Reddingspogingen van de collega’s waren tevergeefs en reanimatie mocht niet meer baten. Een erbij geroepen 
legerarts kon nog slechts de dood door verdrinking vaststellen. 

Zijn ouders in Canada werden op de hoogte gebracht van het voorval met dodelijke afloop en kregen het bericht dat 
hun zoon Gaston tragisch aan zijn einde was gekomen. 
Ook de dienstkameraden van het 4e Medium Regiment waren zwaar geschokt door dit drama. 
Zoals gebruikelijk werd door de commandant een rapport opgesteld en werd een getuigenverklaring bijgevoegd. 

 

Op basis daarvan werd door de 
provincie Ontario een bewijs van 
overlijden opgesteld. 
Als doodsoorzaak werd vermeld: 
verdronken bij het zwemmen in een 
molenvijver. 

Het slachtoffer kreeg een (tijdelijk) 
veldgraf niet ver van de plaats van het 
kampement. 
Later kreeg Gaston een graf op de 
algemene begraafplaats in Diepenheim, 
naast de twee Britse militairen Wilson 
en Stacey, die bij de bevrijding van 
Diepenheim gesneuveld waren. 

 

 

 

 
Uiteindelijk kreeg Gaston Nadeau zijn definitieve 
rustplaats op de Canadese Militaire 
Begraafplaats in Holten.  

Op 9 augustus 1946 werd hij herbegraven in Plot 
12, Rij H, grafnummer 13. 
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In 1949 werden hem postuum de 
volgende onderscheidingen 
toegekend: 

1939-1945 Star 
Italy Star 
France & Germany Star 
Defence Medal 
War Medal 
Canadian Volunteer Service Medal 
(CVSM) met gesp 

 

 

 

In 1948 kregen twee Diepenheimse dames toestemming van The 
Commonwealth War Graves Commission om het graf van Gaston Nadeau 
te adopteren. 

In de negentiger jaren van de vorige eeuw werd voor uniformiteit gekozen 
en de adoptie van oorlogsgraven in Holten afgeschaft. 

Gaston Nadeau, hij overleefde de oorlog, maar zag Canada niet terug. 

 

   
 Tonnie Vehof 

 

 

 

 

Voor zover niet anders vermeld zijn de foto’s ter beschikking gesteld door Tonnie Vehof, dan wel door de familie Nadeau. (Redactie) 


