
 

       The Royal Canadian Legion Branch 005 

       The Liberation of the Netherlands 

 

NIEUWSBULLETIN  RCL Branch 005 Nr. 2021 – 02 

 

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

Het voornaamste doel van onze Branch is het vervullen van een actieve rol bij plechtigheden op 
Canadese en andere geallieerde militaire begraafplaatsen, bij monumenten en bij ceremonieën 
waar gesneuvelde militairen uit de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. 
 
 
In deze editie: de focus op twee Ridders Militaire Willemsorde 4e Klasse. 
                  Zij kregen de onderscheiding postuum toegekend. 

 

L/Cpl. Howard Reginald Myatt 

en 

Majoor Hugh Philip Falloon 
 

Helaas zijn we er niet in geslaagd deze twee helden een ‘’gezicht” te geven. 

 

  Wie waren zij? 

Waar waren zij? 

    Wat deden? 

    Hier leest u wat wij WEL achterhaalden!    
 

 

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

In deze editie: 
 
- Bericht uit de Bestuurskamer 
- Comrades in het Nieuws 
- Meer service en speurwerk 
- Herdenking Veritable  
- 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/knop%202021-02%20NL.pdf
mailto:redactie@rcl005.nl
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Van het Bestuur. 

Het is al lente en na een week van noord-pool weer had het 
Bestuur een vergadering om de branchezaken gaande te houden.  
Sommigen van hen reisden naar ons clubhuis en anderen hadden de 
mogelijkheid om in hun sociale COVID-19-bubbel te blijven en via Teams, een handig 
communicatieplatform, deel te nemen. 
Ik had moeten investeren in deze technologieaandelen zoals Zoom, Microsoft of DocuSign.  

Tijdens deze bijeenkomst bespraken we de huidige situatie van herdenkingen en de annulering of het 
uitstel ervan door veel organisaties. Wij zijn van mening dat we hierin flexibel moeten zijn, wanneer 
we kunnen deelnemen EN worden uitgenodigd, moeten we snel handelen. 
Zodra we informatie hebben over datum, tijd en plaats worden de leden zo snel mogelijk op de hoogte 
gebracht. 

Bekend is nu al dat het bevrijdingsdefilé op 5 mei 2021 in Wageningen dit jaar niet doorgaat. 

Verder zijn we als Bestuur in de voorbereidingsfase van onze jaarlijkse algemene ledenvergadering, 
gepland voor eind maart met een alternatieve datum voor eind mei. De leden zullen apart op de hoogte 
worden gebracht met details en informatie over deze vergadering. 

Hoewel we fysiek niet deel kunnen nemen aan herdenkingsdiensten, kunnen we op een bepaalde dag 
nog steeds privé een ,’’remember moment” hebben. 
Datums die zo bij mij opkomen zijn niet alleen Nederlands maar ook Canadees, bijvoorbeeld 9 april 
Vimy Ridge. Veel van de organisaties hebben een soort online sessie en dit is te vinden op hun website. 

Blijf veilig en gezond! 

Namens het Bestuur, 

 

 

 

 

 

 

Martin Reelick 
President 
Royal Canadian Legion Branch 005 
The Liberation of the Netherlands 

 

http://www.rcl005.nl/
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Comrades in het Nieuws. 

 

 
De gastvrouw en gastheer van ,,ons clubhuis” in deze editie eens op een andere manier belicht. 
Zij waren te gast bij de regionale zender ,,allemaal 1 tv”. 
Niet als uitbaters van hun Canadese restaurant, maar als initiatiefnemers en ‘’exploitanten” van het 
Liberation Museum in Lochem. 
Dit is een ,,must see” is voor iedereen met een beetje gevoel voor de zwaar bevochten vrijheid die wij 
kennen en welke offers hiervoor zijn gebracht.  
Het Liberation Museum helpt om de herinnering hieraan levend te houden. 
Chapeau Berry en Yvonne. 
 
Om  het interview te beluisteren klikt u op de foto hierboven voor de koppeling. 
 
 

https://youtu.be/ZyK9ZHWxCL8?start=2803&end=3248
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Service en speurwerk. 
 
Ook in deze editie kunnen we enige resultaten noemen. 
Het begon in december 2020 met een mail die bij Branch 005 binnen kwam. 
Een inwoner van Welland, Ontario, zoon van een WO2-veteraan, informeerde naar een ,,medaille,, die 
uitgereikt zou zijn ter gelegenheid van de herdenking 70-jaar Vrijheid. 
Zijn vader was jaren geleden overleden en de zoon was bezig een ‘’shadowbox” op 
te zetten. 
De standaard medailles en badges waren aanwezig.  
De vraagsteller had van andere veteranen, die Nederland hadden bezocht, iets 
vernomen omtrent zo’n herinnering medaille. 
Terugvallend op de kennis van comrade Berry Swarthoff kwamen wij er relatief 
snel achter dat hij de draaginsigne bedoelde waarvan u hiernaast een foto ziet. 
 
Toen waren wij er snel uit. 
Berry Swarthoff (who else?) toverde nog een exemplaar te voorschijn, dus: 
 
From: Herman Sligman 
Sent: January 16, 2021 11:55 AM 
To: Bill  
Subject: Re: Step by step 
  
Thanks for response. 
Would you appreciate to receive this rememberings badge? 
In a ,,dark corner” we found two of them, however one  we want to keep for our own collection. 
If ,, yes,, please mail me your postage info. 
 
De reactie van Bill: 

I would appreciate it from the deepest part of my heart.  

Bill McLeod 
35 Hatter Ave, 
Welland, Ontario 
Canada, L3C 3P4  

I have contacted the RCL br613 to  try and get them to supply information. Any I do get I will Pass 
on to you.  
Bill McLeod 
Canada 
 
Inmiddels is het gewenste item per post bij Bill afgeleverd. 
(Commentaar Berry: weer een tevreden klant!) 

mailto:hermansligman@gmail.com
mailto:billbmcleod@live.ca


 
 

 
4 
 

Het volgende zoekwerk begon, hoe kan het anders, met een mail aan Branch 005 die door de President 
werd doorgestuurd. 

In het kort: 

Het betrof een vraag over een Canadese eenheid, die in 1945 vanuit Italie was verplaatst naar het 
gebied omschreven als ,,Over Betuwe”. Gelukkig werd een flard van een naam genoemd, zodat we snel 
de organieke naam konden traceren: 
11th Canadian Armoured Regiment, een tankeenheid, ook bekend als ,’’Ontario 
Regiment”. 

De vraagsteller zocht, het liefst, een persoonlijk verslag, van een tank officier 
die iets vastgelegd had over de gebeurtenissen half maart-april 1945 in de omgeving van Haalderen – 
Gendt. 

,,Piece of cake” dus, of op zijn Nederlands: ,,een makkie”. 

Informatie over het Ontario Regiment was snel gevonden, evenals een lijst van de de toegekende 
onderscheidingen in de Tweede Wereldoorlog. 
Uit die lijst kozen we een naam; intuitief of zeer wel overwogen? Hoe dan ook: een voltreffer!  
Luitenant Harry Ward MacDonald werd op 13 april 1945 onderscheiden met het Military Cross. 
Dit vanwege zijn acties bij de bevrijding van Arnhem. (Operation Quick Anger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom was dit zo’n gouden greep? 

Omdat Harry MacDonald en zijn vriendin,Jacquelyn Ruth Robinson, honderden 
brieven uitwisselden tussen 1941 en 1945. Ze hadden elkaar ontmoet bij een 
parade in Vancouver in mei 1941. Deze zijn te vinden onder: Love letters from 
the Battlefield”. (zie link verderop) 

Ook schreef Harry, zoveel als hij verantwoorden kon, over hun acties en de 
plaatsen waar hij, ongeveer, was of geweest was. 

Een interview met Harry activeert u via de link achter de foto hiernaast. 

 

https://youtu.be/UBuqr9FtrvA
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Op 9 maart 1944 schreef hij een brief die eindigde met: 

,,I love you, Jacquie, more than I can say. Will you marry me?” 

Op 23 april 1944 kreeg Harry een brief uit Canada uitgereikt. 
Het was het antwoord van Jacqui waarop hij had gewacht: 

“Dear Harry,” she began, “There is a letter in front of me that just arrived today. The most 
wonderful letter in the world, I just can’t find words to tell you how wonderful it is. I have read it at 
least a dozen times in the last hour and I’m afraid I am still drying up the tears.” 

Veel informatie uit deze brieven is op internet gezet door een 
kleinzoon. Deze zijn te vinden wanneer u onderstaande link activeert. 

https://thewalrus.ca/love-letters/ 

We hebben de vragensteller ook op dit spoor gezet. 
Tot op heden (nog) geen reactie hierop gehad. 

Hoe het met Harry en Jacquelyn verder ging? Wat dacht u? 

Herman Sligman 

Een email aan de Branch eind 2020 kwam van een studente. Met haar studiegroep wilde ze zich 
verdiepen in het thema: CANLOAN OFFICERS. In het algemeen en in bijzonder in hen die betrokken 
waren bij MARKET GARDEN. 
We stuurden haar onze column uit editie 2020-02/03. Ook stuurden we haar een overzicht van de in 
Nederland begraven CANLOANS. Met de aantekening erbij dat zij die op de begraafplaats in 
Oosterbeek liggen vrijwel zeker bij deze operatie hun leven hebben gelaten. 

In overleg hebben we ons best gedaan een exemplaar het boek ‘’CODEWORD CANLOAN” op de kop te 
tikken, dat we de groep eventueel wilden aanbieden.  
Met redelijk veel moeite hebben we een exemplaar kunnen kopen via een handel in tweede-hands 
boeken in Canada. De verzendkosten waren hoger dan de prijs van het boek. 

Echter: 
Tot op heden taal noch teken vernomen van de vragenstelster! 

(Persoonlijk vind ik dat jammer. Even een antwoord dat je de informatie hebt gezien is toch niet 
teveel gevraagd”? – HS) 

https://thewalrus.ca/love-letters/
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Herdenking start Operatie Veritable. 

Binnen de richtlijnen van COVID-19. 

Graag hadden wij het anders gezien. Ondanks de zeer beperkte mogelijkheden was het verheugend 
om te ervaren dat de start van Operatie Veritable toch aandacht kreeg. Omroep Berg en Dal had veel 
moeite gestoken in compilaties van opnames om dit feit onder de aandacht te brengen. 

De live verbinding met Canada, die tot stand was gebracht, gaf het geheel een bijzondere lading. 

 

Door bovenstaande foto te klikken kunt u de link activeren om de video bekijken. 
Deels natuurlijk in het Nederlands, de Engelse passages zijn ondertiteld in het Nederlands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/tJuXu2AjqH4
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Wat staat er aan te komen? 

 

Ook doen:  raadpleeg agenda op onze website en  voor de laatste nieuwtjes: FACEBOOK. 

 
17 maart: Ingelaste bestuursvergadering i.v.m.  A.L.V. 

28 maart: Alg. Ledenvergadering in Lochem NADER BERICHT VOLGT 

31 maart: Herdenking Etten            ONDER VOORBEHOUD VAN COVID-19 REGELGEVING 

13 april: Herdenking Posterenk    ONDER VOORBEHOUD VAN COVID-19 REGELGEVING 

17 april: Herdenking Apeldoorn ’t Sluisje    ONDER VOORBEHOUD COVID-19 REGELGEVING 

 
 
 
 

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

