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Branch 005, The Liberation of The Netherlands

a message from our President
Gerard Hendriks
Comrades,
Het tweede RCL Branch 005 Magazine is gereed.
We hebben mooie en stimulerende opmerkingen
ontvangen na het verschijnen van het eerste exemplaar in de nieuwe opmaak. Het alleen maar ontvangen van enthousiaste reacties legt ook een redelijke
druk op de redactie. We zullen ervoor moeten zorgen
dat de komende Magazines minimaal zo mooi en inhoudsvol zijn.
We proberen voor elke jaarlijkse periode van herdenkingen, ook iets te publiceren over de gebeurtenissen die daaraan ten grondslag liggen. Bijvoorbeeld de
herdenkingen rond de Slag om de Schelde die we in
oktober hebben bijgewoond. In dit Magazine leest u
een artikel hierover. Een stukje geschiedenis wat deze
Slag inhield en waar ze uitgevochten werd. Tevens een
stukje achtergrond om u te informeren. Dat het niet
allemaal vanzelf ging, maar dat er hard voor moest
worden gevochten is bekend. Daarom geen uitputtend verslag want er zijn inmiddels heel wat boeken
over geschreven.
Even vooruitblikkend:
In februari 1945 begon Operatie Veritable. De Slag om
het Reichswald. Hieraan zijn ook een paar
herdenkingen verbonden. U mag dus daarover ook
een klein artikel met achtergrondinformatie
verwachten.
Mijn herhaalde oproep: comrades die aan de herdenkingen meedoen, pak ook eens de pen (of liever
gezegd de pc) en schrijf over uw ervaring tijdens de
herdenking. Het hoeft geen “boekwerk” te worden
maar een velletje A4 is al meer dan voldoende. U weet
het wel: het wordt dan ONS Magazine.
Ik daag ook onze vele Canadese lezers uit om eens
iets te schrijven voor ons magazine. Hoe wordt er in
Canada naar gekeken. Wat zijn uw ervaringen met
en/of uw kijk op de herdenkingen in Nederland.
U kunt dit sturen naar E-mail: redactie@rcl005.nl.

Het jaar 2018 loopt alweer ten einde,
dus het nieuwe jaar 2019 komt inzicht. Binnenkort
ontvangt u per post van ons een brief met het verzoek
om de contributie te voldoen. Het is belangrijk dat we
dit allemaal voor 31 december doen. Waarom? Van de
leden die hun contributie hebben overgemaakt voor
31 december wordt een lijst bijgehouden in Ottawa.
Deze lijst wordt gebruikt als adresbasis voor het verzenden van het Legion Magazine. Indien u niet op
deze lijst staat ontvangt u geen Legion Magazine. De
lijst wordt pas in juni weer bijgewerkt.
Verder wil ik uw aandacht vragen voor 24 december,
Kerstavond. Op deze avond zullen op vele plaatsen
(elk jaar komen er nieuwe bij) lichtjes geplaatst
worden bij de graven van de militairen die voor onze
vrijheid zijn gesneuveld.
Deze ceremonies starten bijna overal rond 16.00 uur.
Een traditie die begon op de Canadese Erebegraafplaats in Holten meer dan 25 jaar geleden. Sinds een
paar jaar worden onder andere ook op de Canadese
Erebegraafplaats in Groesbeek en dit jaar voor het
eerst op de Canadese Erebegraafplaats in Bergen op
Zoom lichtjes geplaatst.
Maar niet alleen op de grote begraafplaatsen, ook op
vele kleine begraafplaatsen in dorpen en steden zullen veel mensen lichtjes plaatsen bij de graven van
deze soldaten. Inmiddels zijn er ruim 300 plaatsen in
Nederland die met Kerstavond en eerste Kerstdag in
het licht zullen staan. Daarmee wordt ook de warmte
van het licht doorgegeven. De eigen familieleden van
hen die hier rusten zijn zo ver weg. Laten wij deze
taak op ons nemen.
Heeft u hieraan meegedaan of ervaren in uw eigen
dorp of stad? Laat het ons weten, maak een foto en
stuur het op naar de redactie@rcl005.nl
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a message from our President
Gerard Hendriks
Comrades,
The second RCL Magazine in the new layout is ready.
We received a lot of reactions after publishing the previous one. Beautiful and stimulating remarks. That
also means that there is considerable pressure on
the editors. We will have to ensure that the upcoming Magazines are at least as attractive and content
packed.
For each annual period of commemorations, we also
try to publish something about the underlying events.
For example, the commemorations around the Battle of the Scheldt that we attended in October. In this
Magazine you can read an article about it. A bit of history what this Battle entailed and where it was fought.
A little background information. That it was not a piece
of cake, but there were fierce battles is well known.
Therefore, not a comprehensive report, there are a lot
of books already written about it.
Looking forward:
The Rhineland Offensive is the collective name for five
Allied military operations in the period from 8 February to 25 March 1945 at the end of the Second World
War. Goal of these operations: the conquest of the
Rhineland and the crossing of the Rhine.
Operation Veritable; Operation Grenade, Operation
Blockbuster, Operation Plunder and Varsity. The upcoming ceremony for RCL is the commemoration of
the start of Operation Veritable on the 8th of February.
Known as The Battle for the Reichswald. You may expect a small article with background information.
My repeated call: Comrades who take part in the
commemorations: activate your pen or pc and write a
small article about your experience. No need to write
a booklet, 500 up to 750 words will do. Photo available, please add it. Only then it will be our Magazine.

2

RCL Br. 005 Magazine | September - October 2018

Dear Comrades oversea: when you find the English
text a bit short; you are right.
The rest of my preface is only of interest for the Dutch
comrades, such as paying a contribution.
And further:
Attention for the lights on the Canadian War Cemeteries that will be placed on the 24th of December. A
tradition that has come over from Finland. A tradition
that started at the Canadian War Cemetery in Holten
more than 25 years ago. Since a few years, for example, at the Canadian War Cemetery in Groesbeek
and, this year for the first time, at the Canadian War
Cemetery in Bergen op Zoom candles will be placed.
In honor of those who fell. Their own relatives are far
away, so let us do it in their name.

Gerard Hendriks
P.S. A small challenge for our comrades in Canada.
I know that our Magazine in Canada is well read.
I would like to hear your opinion about some items.
Your vision on our new Magazine; your vision on our
commemorations; did you ever attend a ceremony in
the Netherlands; etc. etc.
Please share your experience with us. Write a short
column or send a photo. Addresses can be found in
the colophon or mail to: redactie@rcl005.nl
Do not disappoint me.

Royal Canadian Dominion Command
Uit de jongste publicatie van ,,ons hoofdkwartier” in Ottawa hebben we wat informatie overgenomen.
Om te beginnen wordt erop gewezen dat het ‘’Poppy season” er weer aankomt. Een aantal van onze leden zet zich
hier ook al jaren voor in. Echter in ons land komt dit sporadisch van de grond. Om voor mijn eigen regio te spreken: van Holten, een plaats met een oude en sterke relatie met Canada en de Canadezen, zou men eigenlijk wat
meer verwachten. Het dragen van een poppy tijdens een herdenking is wel redelijk ingeburgerd, een campagne
in het centrum kent men echter niet. Ik vraag mij af of comrades uit de omgeving dit niet moeten gaan oppakken.
De burgemeester van Rijssen-Holten zal hier mijns inziens niet tegen zijn.

Verder enige highlights uit de 47ste Dominion Conventie te
Winnipeg in augustus 2018.
Twee aangenomen resoluties zijn zeker het noemen waard:
In de eerste plaats een directief voor de President van RCL.
Hem werd opgedragen een oproep te doen aan de regering
om de positie van de ombudsman voor veteranenzaken
permanent en onafhankelijk te maken, met rapportering aan
het parlement. Hiervoor dient een wettelijk basis te worden
gecreëerd.

Een andere resolutie:
Het Royal Canadian Legion beveelt de regering ten sterkste aan zeemansgraven wettelijk te erkennen. Zodoende
de status van een gesneuveld lid van de marine gelijk te trekken met gesneuvelde militairen van de land- en luchtmacht. Op de bijeenkomst in Winnipeg werd Thomas (Tom) D. Irvine, CD als nieuwe Dominion President gekozen.
Voor de volledigheid een foto van de Dominion Executive Council. Voorgesteld tijdens de conventie in augustus jl.

Herman Sligman

Front row 2nd left: Thomas D. Irvine, CD.
The new Dominion President
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Poppy Season
Officieel kent men in Canada de “Remembrance Period”.
Die start op de laatste vrijdag van oktober tot en met 11 november. In Canada is het dragen van de
papieren klaproos wijd verbreid.
In Nederland wordt het dragen van een poppy meestal beperkt tot het bijwonen van een herdenking.
Een aantal comrades zet zich al jaren in om het gebruik wat breder uit te dragen. In een tiental gemeentes loopt het project al, maar… het zouden er meer kunnen en moeten worden.
Bij deze de oproep: laten we allen meewerken en meedoen om, in ieder geval op 11 november, meer
poppies in het straatbeeld te zien.
Start u een actie:
Neem contact op met comrade Danny Murphy, de leider voor de poppy campagne.
chairmanpoppy@rcl005.nl
Bedenk: verkopen is niet toegestaan, een vrije gift wordt dankbaar aanvaard.
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Create your digital Poppy
Whether you chose Canada or were born here, we
all get to enjoy values like freedom, democracy, and
respect for others. Veterans stood up for those rights,
but it’s up to us to uphold them. This Remembrance
Day, honour veterans by dedicating a Poppy to someone who embodies the values they fought for.
“Everywhere I go in the world, people know that
Canadians are accepting and kind. But many people
paid the price to give us this way of life.”

Create your poppy

# 100 Bells on Remembrance Day
On November 11, at the going down of the sun, communities
across Canada will mark the 100th anniversary of the end of
the First World War with the ringing of 100 bells. The ringing of
bells emulates the moment in 1918 when church bells across
Europe tolled as four years of war had come to an end.
Op 11 november, bij zonsopgang, zullen, in diverse plaatsen in
Canada, de klokken honderd keer luiden. Dit om het einde van
de Eerste Wereldoorlog, 100 jaar geleden, te markeren.
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Commemoration
Adegem, Belgium
Text:

Gerard Hendriks & Translation: Herman Sligman

Sunday 9th of September

Op zondag 9 september werd in Adegem een Canadese-PoolseBritse herdenkingsdienst gehouden. Deze plechtigheid vond plaats op
de Canadese Erebegraafplaats in Adegem. Hier liggen naast vele Canadezen (ongeveer 1100) ook enige Poolse en Britse gesneuvelden.
De organisatie was in handen van het Gemeentebestuur Maldegem.
Elk jaar wordt ook RCL Zone Europe uitgenodigd. Zone Commander
Dan Saulnier was helaas verhinderd, Deputy Zone Commander Martin
Reelick nam de honneurs waar. Branch 005 was vertegenwoordigd door
President Gerard Hendriks.
Ook was Comrade Edwin van der Wolf (Branch 005) aanwezig.
Tevens Canadese oud-strijders verenigingen, Poolse oud- strijders
verenigingen, Britse-oud-strijdersverenigingen, Belgische oud-strijders
en vaderlandslievende Verenigingen. Ook alle plaatselijke vaandels en
de vaandels van de oud-strijders verenigingen.
.

Koning Philip van België liet zich vertegenwoordigen door een gezant. Ook vertegenwoordigd waren: gemeentebesturen, provinciale besturen en andere overheidsorganen. Verder uit Nederland: diverse vertegenwoordigingen
uit Zeeuws-Vlaanderen en van oud-strijders.
Het was een vlekkeloze organisatie op een vrij klein terrein. Buiten de officiële vertegenwoordigingen waren ook
veel toeschouwers aanwezig. Er werden vele toespraken gehouden, onder andere was er speciale aandacht voor
veertien in Dieppe gesneuvelde militairen. Deelname was er ook van middelbare scholieren uit België, Canada en
Polen met prachtige toespraken en gedichten. Koor en Militaire Muziek zorgden voor de muzikale ondersteuning.
Bloemen en kransen werden gelegd door een groot aantal organisaties.
Zone Europe kwam als eerste na de vele overheidsinstanties, nog voor alle oud-strijders verenigingen.
Ons volgnummer was 41 (!!) bij de kranslegging, dat was ongeveer halfweg. De bloemenhulde werd afgesloten door
kinderen uit België, Canada en Polen met een speciale hulde. Ze legden een kring van bloemen om de vele kransen
en bloemstukken.
De gehele herdenking duurde dan ook twee en een half uur. Gelukkig waren de weergoden ons goed gestemd.
Het was prachtig weer. Tijdens de receptie na afloop hebben we nog kennis gemaakt met vele Belgische comrades
(Branch 035 Trois-Rivières).
.

Gerard Hendriks
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Canadian-Polish-British Commemorative Ceremony.
On Sunday September 9th 2018, a Canadian-Polish-British commemorative service was held in Adegem (Belgium).
This ceremony took place at the Canadian War Cemetery. The place where also some Polish and British casualties
are buried. The organization was in the hands of the City Council of Maldegem.
RCL Zone Europe was (as every year) Invited. Zone Commander Dan Saulnier unfortunately was not able to attend.
But Deputy Zone Commander Martin Reelick took the honours to represent the Zone Commander. Branch 005 was
represented by President Gerard Hendriks. Also, Comrade Edwin van der Wolf (Branch 005) was present. In addition,
the Canadian former fighters’ associations, Polish former fighters’ associations, British-old-fighters’ associations,
Belgian former fighters and patriotic associations paid their respects in this service.
Summarizing:
An impressive, well organized commemoration with a lot of official participation and other interested people.
.
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Veterans DinerShow, Veghel
Text:

Gerard Hendriks & Translation Herman Sligman

Sunday 16th of September

Ter gelegenheid van de 74ste verjaardag van Operatie Market Garden
door de Stichting Nederland-Amerika was er de jaarlijkse receptie
en dinnershow. Dit gebeuren vond plaats in Veghel in het historisch
industrieel complex. Al 35 jaar zijn Bram Bom en zijn Stichting
de gastheren van WO II veteranen uit Amerika, Canada en GrootBrittannië. Sinds enige jaren is ook Frits van Eerd, CEO Jumbo Supermarkten als sponsor nauw betrokken bij deze jaarlijkse bijeenkomst.
Tijdens deze avond was er een uitgebreide huldiging van twintig
WOII-oorlogshelden uit de Verenigde Staten, Canada en GrootBrittannië. De bevrijders van Nederland waaraan wij 74 jaar vrede,
vrijheid en welvaart te danken hebben.
Onze relatie met de Stichting is begonnen in 2015, het vorige kroonjaar. In heel korte tijd konden we contact leggen met enige Canadese
veteranen die meegingen naar het Vredespaleis in Den Haag.
Daar werd destijds ook een receptie en dinnershow gehouden ter ere
van deze veteranen. Sindsdien ontvangt de president ieder jaar een
uitnodiging om deel te nemen en kennis te maken met de veteranen.
Samen met vicepresident Martin Reelick waren we dit jaar weer present.
Tijdens een gezellige receptie, om alvast kennis te maken met de
eregasten, was er een flyover van een Engelse Dakota geflankeerd door twee Engelse Spitfires. Nog steeds een prachtig en
machtig gezicht. Daarna was het zoeken naar de toegewezen tafel.
Tot onze grote vreugde zaten we aan tafel met twee veteranen.
Een Amerikaanse Airborne Soldier van 101 Screaming Eagles en
Majoor Edward A. Burke van het 821ste Tank Destroyer Battalion.

Het werd een heel gezellige avond met veel muziek. Helaas waren de Canadese Veteranen aan een andere tafel
ingedeeld. Maar natuurlijk hebben wij ook met hen gesproken. Eén van hen droeg, met veel trots, nog de herdenkings- en herinneringsmedaille die wij (RCL) in 2015 aan onze Bevrijders hebben uitgereikt.
Door vier veteranen werd nog een speech gehouden. Een ervan was zeer indrukwekkend. Een Canadese zeeman
vertelde over zijn verhaal als marineman op de “HERON” een destroyer. Hij heeft meegedaan aan de jacht op het
Duitse slagschip “SCHARNHORST”. Een aangrijpend verhaal. Hij had als afsluiting een liedje dat werd gezongen in
die tijd op de HERON. Dat was het begin van veel songs uit Canada/Amerika en Engeland. De veteranen waren
helemaal in hun nopjes. En het hield niet op. Het was nog lang onrustig in Veghel. En dat allemaal door mannen
royaal in de negentig. Met of zonder hulpmiddelen. Maar aan de microfoon ging alles prima.
Het was een onvergetelijke avond met trotse veteranen, prachtige verhalen en wij mochten daarbij zijn.
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In commemoration of the 74th anniversary of Operation Market
Garden the foundation Netherlands-USA organized the annual
reception and dinnershow. Place to be: a historical industrial building complex in Veghel. For already 35 years mister Bram Bom and
his foundation are hosting WW II veterans from USA, Canada and
Great-Britain. Since a couple of years this event is sponsored by
Jumbo Supermarkets, mister Frits van Eerd, CEO, gave acte de
présence.
This time, twenty WW II veterans, from the above-mentioned
countries, were honored. The liberators, thanks to them, we can
live in peace and freedom.
The relation between the foundation and RCL Branch 005 began
in 2015, the latest crown year. We were asked to contact some
Canadian veterans who were willing to join the reception and
dinnershow in The Hague. (Peace Palace – peace and justice) In a
very short time we could fill in that question. Since 2015 the president of Branch 005 receives an invitation for the dinnershow and
a meet and greet with the veterans. This year vice president Martin
Reelick and I (Gerard Hendriks) visited the event.

During the reception, to make acquaintance with the veterans, there was a flyover by an English Dakota, together
with two English Spitfires. Still a beautiful and powerful sight. After the reception we went looking for our assigned
places. We shared a table with two veterans, an Airborne Soldier (101st Screaming Eagles) and Major Edward A.
Burke. (821st Tank Destroyer Battalion)
It was a very sociable evening. The music, playing “golden oldies” was an important part of the ambiance. Although the Canadian Veterans did not share our table we had a pleasant conversation with them. One of the
veterans was wearing, very proudly, the Commemorative Medal we (RCL) handed out in 2015.
Four veterans held a speech. One was very impressive. A Canadian seaman told his experiences about his service
on the “HERON”. (a destroyer) The “HERON” was one of the ships hunting for the German battleship “Scharnhorst”.
The end of his speech was a song, sung on the “HERON” in those days.
A pleasant result was that many more songs from Canada, USA and England were performed. The veterans
amused themselves tremendously. It did not stop. They kept going on in Veghel, and mind you, men of ninety
years or older; with or without “devices”. Behind the microphone they were immediately “younger” for about 60
years or more. It was an evening never-to-be-forgotten. With proud veterans, beautiful and impressive stories and
we were allowed to be there.

RCL Br. 005 Magazine | September - October 2018
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Monument Tour
Text:
Elly van Wakeren & Translation Herman Sligman
Pictures: W.H.M. Gipman, Omroep Gelderland & Elly van Wakeren

17th of September

Op 17 september 2018 was er een monumententocht in de gemeente Groesbeek.
Het thema was: ‘’Heldendaden en lokaal verzet”. De introducties bij de ceremonies waren hierop gebaseerd.
Hoewel deze herdenking geen specifiek Canadees accent had was RCL Branch 005 met een delegatie aanwezig.
Aanwezig waren verder o.a. Burgemeester Slinkman en de locoburgemeesters van Kleef en Kranenburg. Afgevaardigden van de Britse en Duitse ambassade en meerdere Nederlandse functionarissen.
De tocht ging langs drie monumenten. Op elke locatie werd een ceremonie gehouden. Gestart werd bij het
monument in Breedeweg aan de 17 Septemberstraat. Hier werd o.a. herinnerd aan de ‘’zelfopoffering” van een
groepscommandant. In een hopeloze situatie, bijna omsingeld door de vijandelijke troepen, gaf hij zijn manschappen opdracht zich terug te trekken. Door tot het laatst de stelling te verdedigen, slaagden de overigen erin zich in
veiligheid te brengen. Postuum kreeg de groepscommandant het Victoria Cross.
De jeugd werd sterk betrokken bij de herdenkingen. Leerlingen van basisscholen hadden hun eigen ,,verhaaltje” en
werkstukken bij de monumenten. Na de kranslegging en een minuut stilte werd hier afgesloten met het Engelse
volkslied.

‘Breedeweg’ (Picture: W.H.M. Gipman)

‘Breedeweg’ (Picture: Elly van Wakeren)

On the 17th of September there was a monument tour in the municipality of Groesbeek. The theme this year:
‘’Act of valor and local resistance”. The introductions for the ceremonies were based upon this theme.
Although this tour had no specific Canadian link RCL Branch 005 participated with a delegation. Further present
were, among others: the mayor Mr. Slinkman, the deputy mayors of the German towns Kleef and Kranenburg.
Representatives of the British and German Embassy and several Dutch dignitaries.
During the tour three monuments were visited. On each location there was a short ceremony. The first monument
was visited on the 17 September Street in Breedeweg. The introduction speech recalled the story of the selfsacrifice of a group commander. In a hopeless situation, almost surrounded by enemy soldiers, he ordered his
men to withdraw. His men came back safe in their own lines, because the commander covered the retreat until he
was killed. Posthumous he was awarded the Victoria Cross.
The youth was strongly involved. Pupils of the elementary schools told ,,their own story”, and showed drawings
they had made. After the wreathing and a minute of silence the ceremony here was closed by playing the English
national anthem.

10
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Het tweede monument dat werd bezocht was het
generaal James Gavin monument waarop men de
tekst: ‘Opdracht Vervuld’ kan lezen.
Generaal Gavin was destijds commandant van de
82ste Airborne divisie. Hier was ook aanwezig Generaal Scaparrotti, opperbevelhebber van de NAVO,
eerder o.a. commandant van de 82ste Airborne Divisie. Vergezeld door Pete Hoekstra, de Amerikaanse
ambassadeur in Nederland.
Ook hier werd een verhaal uit WO II verteld. Generaal Scaparrotti hield een speech waarin hij de
waardering uitsprak voor de wijze waarop in Nederland de omgekomen militairen worden herdacht
en de herinnering aan hen levend gehouden. Na de
kranslegging en een minuut stilte werd hier afgesloten met het Amerikaanse volkslied.

The second stop was at the General James Gavin
Monument. “Mission accomplished” is the text you
can read on it.
General Gavin was the Commander of the 82nd
Airborne Division. Also present here: General Scaparrotti, Commander-in-chief of the NATO. He was
accompanied by Mr. Pete Hoekstra, the US ambassador in the Netherlands. (and a lot of security)

De derde ceremonie vond plaats bij de historische
kerk aan de Kerkstraat in Groesbeek. Hier werd een
verhaal verteld over Jan en El Scharp. Zij woonden in de oorlog op loopafstand van de kerk. Jan
raakte betrokken bij verzetsactiviteiten en werd
gefusilleerd. Hoewel moeizaam, heeft El de oorlog
overleefd.
Hier werd afgesloten met twee coupletten van het
Wilhelmus, na de kranslegging en een minuut stilte.
De genodigden werden vervolgens ontvangen in
het Gemeentehuis waar de koffie inmiddels gereed
stond. Verrassend was dat daarna de raadszaal
openging voor de gasten. Burgemeester Slinkman
hield een korte speech waarin hij de verdiensten
van de heer Marco Cillessen memoreerde. Deze
waren opmerkelijk; achttien steunbetuigingen die
binnen waren gekomen op de voordracht voor een
onderscheiding, waren daarvan het bewijs.
Afsluitend kreeg de heer Cillesen de versierselen
opgespeld behorende bij de benoeming tot Ridder
in de Orde van Oranje-Nassau.

Here also a story was told about an occurrence in
WW2. General Scaparrotti, previously commander
of the 82nd Airborne Division, expressed his appreciation for the way the victims are commemorated
and honoured in the Netherlands. Pupils of another elementary school had made a pendulum with
parachutists which they put down at the foot of
the monument. After the laying of the wreaths and
flowers and a moment of silence, the ceremony was
closed with the American national anthem.
The third ceremony took place at the historic church
on the Church street in Groesbeek. Here a story was
told about John and El Scharp. They lived within
walking distance of the church during the war. John
was involved in resistance activities and was executed. Despite the difficult time El survived the war.
After laying wreaths and flowers, again a moment
of silence, the ceremony here ended with the Dutch
national anthem.
Thereafter the invitees went to the townhall for a
cup of coffee and to maintain social contacts. The
monument tour got a surprising end. All attendees
were invited in the council room. Mayor Slinkman
gave a short speech in which he memorized the
merits of Mr. Marco Cillesen for various activities
concerning historiography, commemorations, etc.
etc. Eighteen recommendations were received supporting the nomination of an award. Marco Cillesen
was appointed Knight in the Order of Oranje Nassau

Monument General Gavin (Picture: Omroep Gelderland)

Church Groesbeek (Picture W.H.M. Gipman)

Elly van Wakeren
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Market Garden
Ginkel Heath
Saturday, 22nd of September

Pictures: Femke Matthijssen, Peet de Feiter
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Every year The Airborne program starts at 09.30 hrs and ends at 16.30 hrs. At Ginkel Heath
approx. 350 parachutists will land. After the first Mass Drop at approx. 10.00 hrs the official commemoration
starts. With speeches and wreath layings. There is a massed pipes and drums.
After this the parachute drops will continue at 12.30 hrs until 16.30 hrs.
English parachutists of the 2nd Battalion The Parachute Regiment, soldiers of the 11th Air Manouvre Brigade from
The Netherlands, para’s from America and several NATO countries and many parachutists of the Parachute Group
Holland will jump from Hercules and Dakota’s.

Bridge to Liberation

Experience

Trailer of the OMG2019-project for the
75th commemoration of Operation Market Garden >>

RCL Br. 005 Magazine | September - October 2018

13

Drielse Rijndijk

7th Royal Hampshire Regiment

Saturday, 22nd of September

Text:

Marc van Aken & Translation Herman Sligman

Op zaterdag 22 september 2018 was er weer
de jaarlijkse herdenking aan de Drielse Rijndijk.
Plaats van handeling: het monument voor de 42
gesneuvelden van het 7th Royal Hampshire Regiment.
Ondanks het slechte weer was er een behoorlijke opkomst. Minder bekend is dat onder de gesneuvelden
ook zeven Canadese militairen waren. Daarom was
ook RCL Branch 005 vertegenwoordigd.
Aanwezig de Comrades: Marc van Aken, Fred Blom, en
Gerrit Bruggink.
Zij hebben namens Branch 005 een krans gelegd
ter nagedachtenis aan de hier gevallen slachtoffers.
Afgesloten werd met het Engelse Volkslied gezongen
door Emma Brown, een jonge Britse mezzosopraan.

A Little History
Op 23 september 1944 krijgt het 7e bataljon The Hampshire Regiment de
opdracht om de Neder-Rijn tussen Heteren en Driel te beveiligen. In dit gebied
ligt een brede uiterwaarde, circa 500 meter, vanaf de Drielse Rijndijk tot aan
de rivier. In deze uiterwaarde stond de steenfabriek de Korevaar. De Duitsers
maakten geregeld de oversteek vanuit hun posities in Renkum om deze steenfabriek en de uiterwaarden te bezetten. Dit leidde tot verschillende confrontaties
met de Hampshires, beide zijden leden hierbij grote verliezen. Aan Britse zijde
sneuvelden 42 manschappen en raakten er 111 gewond. Op 3 oktober werd
het bataljon afgelost door eenheden van de 101st Airborne Division.
The 7th Battalion The Hampshire Regiment was ordered to secure the area along
the Neder-Rijn between Heteren and Driel. The meadow between the river and
the river dike (500 m) is fairly broad here. At this place there was a brick factory,
named ,,de Korevaar”. German troops frequently crossed the river to take positions in and around the factory in order to get control over the south bank of the
river. Repeated confrontations with the Hampshires were the result. Both parties
suffered heavy losses. The British troops lost 42 men, 111 were wounded. Until
the 3rd of October the 7th Battalion withstood the German pressure, on that day
units of 101st Airborne Division took over their positions.
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The monument at Drielse Rijndijk for the 42 fallen members of the 7th Royal Hampshire Regiment formed the
decor for a commemoration on September 22nd 2018.
Despite of the bad weather the attendance was quite large.
Less known is the fact that also seven Canadians were
killed here in the meadows along the river. That is
the reason that RCL Branch 005 is also represented
here. This year Comrades Marc van Aken, Fred Blom
and Gerrit Bruggink payed tribute to the men fallen in
action.
They took care of the wreathing in name of Branch
005. The ceremony ended with the English national
anthem, performed by Emma Brown, a young British
mezzo-soprano.

Het monument is in 1988 onthuld en is grotendeels
ontworpen door Charles Reeves voor zijn kameraden.
Hij werd later bekend(er) door zijn werkzaamheden
op de Canadese Begraafplaats in Holten.

The monument is designed by Charles Reeves for his
fallen brothers in arms. The unveiling was in 1988.
Charles Reeves was later known for his activities at the
Canadian War Cemetery Holten.

Door de jaren heen kwamen er vele Britse veteranen
naar het monument voor de herdenking.
Toen het aantal veteranen minder werd is er een aantal jaren geen herdenking meer georganiseerd.

Over the years many British veterans attended the
ceremony here. As the number of veterans became
less, for some years the commemoration was organized no longer.

In 2010 heeft Stichting ‘’Never Forget Them” de
herdenking nieuw leven in geblazen, uiteraard in het
bijzijn van Charles Reeves.
Elk jaar kwam Charles naar de herdenking toe. Op 15
maart 2015 is hij op 90-jarige leeftijd overleden en hij
vond een laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats in Holten.

In 2010 the foundation ‘’Never Forget Them” decided to organize a commemoration again. Of course,
Charles Reeves attended this ceremony and so he did
in the years that followed. He past away in 2015 and
found a last resting place at the General Cemetery at
Holten

Tekst op de voorzijde van het monument:

On the frontside of the monument is written:

“TO COMMEMORATE THOSE MEN OF THE 7TH
BATTALION THE HAMPSHIRE REGIMENT WHO GAVE
THEIR LIVES FOR THE CAUSE OF FREEDOM IN THIS
AREA FROM 23RD SEPT 1944 TO 4TH OCT 1944”

“TO COMMMORATE THOSE MEN OF THE 7TH BATTALION THE HAMPSHIRE REGIMENT WHO GAVE
THEIR LIVES FOR THE CAUSE OF FREEDOM IN THIS
AREA FROM 23RD SEPT 1944 TO 4TH OCT 1944”

Daaronder staat de “ROLL OF HONOR” met de namen
van de 42 gesneuvelde mannen van het bataljon.

Beneath we see the ‘’Roll of Honor” with the names of
the 42 fallen men of the Hampshire Regiment.

Marc van Aken

© Tubantia

Charles Reeves 02.08.1924 - 15.03.2015
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The Battle of
Arnhem
Sunday, September 23
daySunday, 23rd
Commemoration Oosterbeek
Septembe223Sunday, 23rd
September

Text:
Herman Sligman
Pictures: Anneke Poppenk, tenzij anders vermeld

ss

Op de Airborne begraafplaats in Oosterbeek zijn zondag, 23 september 2018, de ruim 1750 geallieerde militairen
herdacht die omkwamen bij de Slag om Arnhem. De herdenking wordt traditioneel bijgewoond door duizenden
mensen en veel veteranen. Er zijn toespraken, muziek en kinderen leggen bloemen op ieder graf.
De weergoden hadden voor deze dag weinig goeds in petto. De regen kwam met bakken uit de lucht.
Het gaf een extra triest accent aan deze herdenking, die nog steeds erg gemengde gevoelens oproept.
De Slag om Arnhem maakte deel uit van Operatie Market Garden, het offensief waarmee de geallieerden in september 1944 een snel einde wilden maken aan de Tweede Wereldoorlog. De strijd duurde van 17 tot en met 26
september. Naast de bijna 1800 militairen die sneuvelden aan geallieerde zijde, kwamen ook circa duizend burgers
om bij de gevechten. Slechts 2300 geallieerden soldaten wisten uiteindelijk veilig bied te bereiken, de rest werd
gevangen genomen of raakten gewond.
Ook een aantal Canadese militairen kregen hier een laatste rustplaats.
De Canadese Ambassadeur in Nederland, mevrouw Sabine Nólke was aanwezig en, traditiegetrouw, was Branch
005 hier vertegenwoordigd met een delegatie en de Colour Party.
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Herman Sligman

Picture: Gelderland Broadcasting

Picture: Gelderland Broadcasting

The Battle of Arnhem was a major battle of WW II at the vanguard of the Allied Operation Market Garden.
It was fought from 17th-26th September 1944. The battle scene: in and around the Dutch towns Arnhem, Oosterbeek, Wolfheze and Driel and in the surrounding countryside. On Sunday, the 23rd of September the annual
commemoration was organized at the Airborne Cemetery in Oosterbeek. It is the last resting place for 1.754 allied
soldiers who lost their life in the Battle of Arnhem. The ceremony is attended traditionally by thousands of people
and many veterans. Speeches are held and children lay flowers at each tombstone.
This year the weather was very bad. It was raining during the whole ceremony. The feeling crept over you as if
nature participated in the feeling of sadness.
Operation Market Garden did not succeed in its objective: a quick sweep over the branches of the Lower Rhine to
bypass the Siegfried Line. Unexpected resistance and a less quick advance from the south were the causes that the
airborne troops in the mentioned area were not relieved as scheduled. Almost a thousand civilians perished in the
battle scene. Only 2300 allied soldiers reached a safe area.
Also, a number of Canadian victims is buried here. The Canadian Ambassador, H.E. Sabine Nólke attended the
ceremony and, as usual, RCL Branch 005 was represented with a delegation and the Colours.

The Canadian Ambassador, H.E. Sabine Nólke with
Colour Party RCL Branch 005
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Harold-Frederick
Wakeman
Text:
Elly van Wakeren & Herman Sligman
Pictures: Pieter Vane & Yvonne Swarthoff (education)

5th of October

Herdenking Harold Frederick Wakeman.
Zoals elk jaar op 5 oktober werd ook dit jaar op de begraafplaats “de Munnikenhof” in Veenendaal een herdenkingsceremonie gehouden. Bij het graf van de Canadese vlieger Harold Frederick Wakeman. (22 jaar)
Op die datum, 74 jaar geleden, stortte zijn Typhoon neer, dichtbij station “De Klomp”. Op die dag vloog een
formatie vliegtuigen over en ontdekte een rij wagons op de spoorlijn Utrecht-Arnhem. Het waren lege
wagons, maar een spoorverbinding was vrijwel altijd een geschikt doelwit. Rond 13.00 uur werden bommen afgeworpen boven het spoorwegstation. Als gevolg van een ongelukkige timing werd het toestel van
Wakeman getroffen door een bom van een hoger vliegend toestel, dat leidde tot een onmiddellijke crash.
Wakeman kwam daarbij om het leven.
Bij de herdenking, onder leiding van de heer van Wegen, benadrukte Burgemeester Zoon het belang en de waarde
van onze vrijheid. Het Canadese volkslied werd gezongen door leerlingen van de Johannes Calvijnschool.
Zij hebben het graf geadopteerd.
Enkele leerlingen droegen een gedicht voor. Mevrouw van Ekeris vertolkte de herinneringen van drie meisjes die
destijds ooggetuige waren van het neerstorten. Eén van hen was op de begraafplaats aanwezig.
Royal Canadian Legion Branch 005 was aanwezig met een Colour Party en een delegatie. Namens Branch 005
werd een krans gelegd door de comrades Elly en Nic van Wakeren. Na The Last Post, een minuut stilte en The
Rouse werd de ceremonie afgesloten met twee coupletten van het Wilhelmus.
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In memory of Harold Frederick Wakeman, 75th commemoration
On the 5th of October there was, as usual each year, a commemoration on the General
Cemetery “de Munnikenhof” in Veenendaal. One allied victim of WW II is buried here.
Harold Frederick Wakeman, 22years of age, a Canadian pilot has his last resting place here.
On that day, now 74 years ago, his plane crashed near the railway station “De Klomp”. It
was one out of a formation Typhoons, a single-seat fighter-bomber. They spotted a row of
railway cars, not knowing that they were empty. But a railway, heading east to Germany,
was anyway a good target. About one o´clock p.m. the bombing started. The timing of one
of the planes was unlucky. The plane of H.F. Wakeman was hit by a bomb that came from
another bomber flying at a higher altitude. Wakeman´s Typhoon caught fire immediately.
Harold Frederick Wakeman had no chance to evade from his crashing plane and perished.
During the ceremony, led by the master of ceremony Hans Wegen the Mayor of
Veenendaal emphasized the importance and value of our freedom. Also, present was
a large number of pupils of the Johannes Calvijn School. They have adopted the tomb
of H.F. Wakeman. The national anthem of Canada was sung by them and two pupils
recited a home-made poem. Mrs. Van Ekeris told the stories of three girls, eyewitnesses
of the crash in 1944.
RCL Branch 005 was present with the Colours and a delegation. Comrades Elly and
Nic van Wakeren did the wreath laying. After the Last Post, a minute silence and the
Rouse, the ceremony ended with the Dutch National anthem. The vocal support by the
schoolchildren was top.

Education
Voorafgaand aan de herdenking werd een andere
doelstelling van RCL Branch 005 ingevuld: educatie op
school.
Al jaren worden de leerlingen van de Johannes
Calvijnschool vooraf bijgepraat en voorbereid op de
herdenking bij het graf van Wakeman.
Comrades Berry en Yvonne Swarthoff verzorgen een
uiteenzetting over de WO II en vertellen het verhaal
over Harold Frederick Wakeman. Ook wordt de geschiedenis verteld over het ontstaan van de klaproos
(poppy) traditie, het symbool voor herdenken en
gedenken. Uiteraard krijgen de leerlingen een poppy
opgespeld.
Deze toevoeging vooraf aan de herdenking op de begraafplaats wordt door schoolleiding en leerlingen erg
gewaardeerd.

Prior to the commemoration, RCL Branch 005
gave substance to another goal: education at
schools.
Already for some years the pupils of the Johannes
Calvijnschool get information in advance to the
commemoration at the cemetery.
Comrades Berry and Yvonne Swarthoff explain
something about WW II and the story about Harold Frederick Wakeman. They also tell the story
of the emergence of the poppy-tradition. The
symbol for commemoration and remembrance.
Needless to say, that nobody leaves the classroom
without a poppy on her of his shirt or sweater.
This extra attention in advance to the ceremony at
the cemetery is highly appreciated by the school
management and students.

RCL Br. 005 Magazine | September - October 2018

19

Battle of the
Scheldt

2nd of october till the 8th of November

Text:
Herman Sligman
Pictures: Bevrijdingsmuseum Zeeland & Internet

From October 2 to November 8, 1944 the Battle of
the Scheldt took place. A series of military operations by Canadian, British and Polish formations in
the northwestern part of Belgium and the southwestern part of the Netherlands. Goal: to open the
shipping route to Antwerp. Necessary to shorten
the logistic routes. The distance from Normandie to
north-west Europe became a problem. The Canadian First Army, under temporary command of Lieutenant-General Guy Simonds was given the task of
clearing the Scheldt. After that, the port facilities of
Antwerp could be used for the supply of goods, the
troops in north-west Europe desperately needed. It
turned out to become one of the toughest operations of WW II under Canadian command. In The
Netherlands less known. Perhaps while there was
fought under the umbra of Market Garden?

An advance over the flat, barren landscape, in favor of the defenders, was an extra challenge. The plan for opening
the Scheldt Estuary involved four main operations over daunting geography.
- Clearing the area north of Antwerp and securing access to the South-Beverland peninsula.
- Operation Switchback, clearing the Breskens Pocket, north of the Leopold canal.
- Operation Vitality, the capture of the South-Beverland peninsula, north of the Western Scheldt.
- Operation Infatuate, the capture of Walcheren, a powerful German stronghold, part of the Atlantic Wall.
A strategic position north of the Scheldt river mouth.
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On September 21, the 4th Canadian Armoured Division moved north for the campaign against the Breskens Pocket. The Polish 1st Armoured
Division headed, further east, for the Belgian-Dutch border and the crucial area north of Antwerp. The Polish troops were rather successful.
By September 20 they advanced the coast, in spite of terrain, unsuitable for armour and against stiffening resistance. Terneuzen was occupied
and the south bank of the Scheldt east toward Antwerp was cleared.
On October 2, the Canadian 2nd Division began its advance north of Antwerp direction South-Beverland. The capture of South-Beverland
was the final goal. In spite of advancing over open, partly flooded terrain and stiff fighting on the 6th of October the troops had Woensdrecht in
sight. The Germans, aware of the importance of the land link to South-Beverland and Walcheren hit back enormously. The Canadian casualties
in the area Hoogerheide-Woensdrecht were heavy. The Régiment de Maisonneuve was halted less than one kilometer from their target.
The Black Watch of Canada was stopped in its attack. The German counter-attacks on October 9th pushed the Canadians back.
On October 13th, later to become known as ‘’Black Friday”, the Canadian 5th Infantry Brigade’s Black Watch was virtually wiped out in
an unsuccessful attack in the area Woensdrecht. Four company commanders were killed and only four men out of a company of 90 soldiers
survived. On the 16th October heavy artillery shelling supported the final attack at night. The Royal Hamilton Light Infantry (Riley’s) succeeded
in taking a larger part of the village Woensdrecht and during the day the surroundings were cleared and Woensdrecht secured. The land link to
South-Beverland and Walcheren was cut off. First objective achieved by the Canadians, but they had suffered heavy casualties.
Operation Switchback, clearing the ‘’Breskens Pocket” was the next move. Also, an extremely heavy task. In addition to the formidable
German defences on both the Leopold Canal and the Schipdonk Canal, much of the approach area was flooded.
After detailed reconnaissance it was decided that a narrow strip of dry ground would be the best place for an assault. The strip was described as
a long triangle. Base: Maldegem-Aardenburg road and the apex near the village of Moershoofde. Crossing the Leopold Canal started on
October 6th supported by artillery and Wasp Universal Carriers (Canadian built) with flamethrowers.
The 7th Brigade established two precarious footholds.
The Canadian 9th Brigade started an amphibious operation using Terrapin and Buffalo amphibious vehicles. The crew came from the British
5th Assault Regiment of the Royal Engineers. The planning was to cross the Braakman Inlet and to land in the surroundings of Hoofdplaat exerting extra pressure on the backside of the Pocket. The Germans were taken by surprise and a bridgehead was established. Again, the German
troops recovered quickly and the counter-attacks were frenetic. Between November 1st and November 3rd there were still many hard fights.
Operation Switchback ended on the 3rd of November. The Belgian towns Knokke, Heist and Zeebrugge were liberated and the German
forces south of the Scheldt were eliminated.

Black Watch
< Buffalo Amphibious vehicles crossing the Scheldt
Phase 3, the battle for South-Beverland. Vitality I aimed an advance from the area Woensdrecht-Hoogerheide; Vitality II a landing on the south
coast of South-Beverland. This major operation opened on October 24th led by the 6th Brigade. The Canadians hoped to advance rapidly,
bypassing opposition and seizing bridgeheads over the Canal through South-Beverland. The hope turned out to be vain. Mines, mud and strong
enemy defenses slowed them down. However, after the amphibious attack by the British 2nd (Lowland) Division) behind the German defenses
along the Canal, the Canadian 6th Infantry Brigade began a frontal attack in assault boats. Engineers were able to bridge the Canal on the
main road. Then the German defense quickly became less and South-Beverland was cleared. Phase 3 was completed.
RCL Br. 005 Magazine | September - October 2018
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But the hardest fight would still come. Operation Infatuate.
Eliminating the German forces on Walcheren. The defenses there were extremely strong. The only land approach was the Sloedam, a long,
narrow causeway. The area on both sides was too swampy for movement on foot. At the same time there was too little water for assault boats or
amphibious vehicles. Despite RAF bombing the German artillery and fortifications were almost undamaged. The Army Command took a difficult decision: breaching the dykes by attacks from RAF Bomber Command causing the flooding of Walcheren to hamper the German defense.
The bombings were on October 3 (Westkappelle), October 7 (west and east of Flushing; Dutch: Vlissingen) and on October 11 near Veere.
The inhabitants of Walcheren were warned by leafleting, but still there were many civilian casualties.
Finally, Walcheren was attacked from three directions. From the east across the Sloedam causeway, across the Scheldt from the south and from
the west by sea. The 2nd Canadian Infantry Division attacked the Sloedam causeway on October 31st. Only three days later they had a little
foothold on Walcheren. Then the British 52nd Division took over the vanguard.
The troops for the attack across the Scheldt were ferried across in small landing vehicles. They landed just south-east of Vlissingen on a small
beach, codenamed ‘’Uncle” Beach. Vanguard for this landing: No. 4 Commando. Heavy street fighting destroyed much in town. Hotel Brittannia, which before the war had catered British tourists, was the headquarter of the German 1019th Regiment holding Vlissingen. It became the
scene of ‘’spectacular fighting” described as ‘’ worthy of an action film”.

Royal Marines wade ashore near Vlissingen
The amphibious landing near Westkapelle was conducted in the morning of November 1. As part of the Atlantikwall the Germans had strong
fortifications at the western coast. The losses were severe despite of support from battleship HMS Warspite. Air support was limited due to
weather conditions. The British called the attack near Westkappelle: ‘’second D-Day”. The Royal Marines took Westkapelle and Domburg the
next day.
On November 6 the island capital Middelburg fell after an allied calculated gamble. Middelburg was attacked by the Royal Scots with a
,,task force” of Buffaloes. On the 8th of November all German resistance ended. Anticipating the fall of Walcheren, the clearing of the Scheldt
Estuary had already started but was not completed until 28th November. The first convoy that entered Antwerp was led by the Canadian-built
freighter Fort Cataraqui.
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From that day on convoys started bringing a steady stream of supplies to the continent. Germany recognized the danger of the Allies having a
deep-water port. In an attempt to destroy it – or at least disrupt the flow of supplies- V-2 rockets were fired at Antwerp. Fortunately, the dependability not so good. Nearly 50% of the V-2s aimed at Antwerp.
Antwerp was strategically that important that during the Battle of the Bulge (16.12.1944 – 25.01.1945), the last major German offensive
campaign on the Western Front, one of the primary objectives was to retake the city and its port.
Alongside a little information about the warring parties.
At the bottom left we can see the height of the price paid by the Canadians in the Battle of the Scheldt.
Almost 50% of the casualties (KIA, WIA, MIA), were Canadians.

Fort Cataraqui unloads oil at the Harbour of Antwerp

Some unbelievable figures
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Battle of the
Scheldt
Text:

Marc van Acken

26, 27, 28 October

In het weekeind van 26-27-28 oktober heeft de RCL Branch 005
weer deelgenomen aan de diverse herdenkingen in en om
Vlissingen, Sloedam en Bergen op Zoom.
De aftrap hiervoor was op vrijdagavond in Woonzorgcentrum
de Scheldehof in Vlissingen een voormalig bedrijfsgebouw van
scheepswerf de Schelde.
Hier in een van de zalen was een zeer mooie lezing georganiseerd over de Battle of the Scheldt, deze lezing werd verzorgd
door Colonel Timothy Young en Lieutenant Colonel David
Mckeever die er zelfs samen met zijn vrouw voor was overgekomen vanuit Canada.

Colonel Timothy Young

Middels een groot aantal sheets werd de aanwezigen tot in de
details uitgelegd hoe deze slag was voorbereid en waarom er
een aantal beslissende keuzes waren gemaakt om deze aanval
zo uit te voeren.
Ook keek men terug op hoe het destijds was gepland en hoe
men het nu zou uitvoeren met de hedendaagse technieken en
wapens die er nu voorhanden zouden zijn geweest.
Het was een zeer boeiende en informatieve avond, en er was
een mooie wisselwerking te zien tussen het aanwezige publiek
en de beide “Professionals”.

Lieutenant Colonel David Mckeever

De volgende ochtend vertrokken wij (Marc, Fred en Toon) vanuit Vliegbasis Woensdrecht waar wij de nacht hadden doorgebracht in onze ”Officers Suite’s” naar de herdenking bij de Sloedam, ondanks het behoorlijk slechte
weer was er een zeer grote opkomst qua publiek, mooi om te zien was ook de grote colonne historische voertuigen die er aanwezig waren. De Canadese en de Franse ambassades waren er vertegenwoordigd door hun beide
militaire attachees om kransen te leggen. Ook de Colour Party van de RCL Branch 005 was met 5 personen aanwezig.
Vervolgens zijn we vertrokken naar Vlissingen voor de herdenking op Uncle Beach. Ook hier was het weer behoorlijk onstuimig en zijn we eerst met ons allen naar Het Arsenaal gegaan alwaar de koffie met broodjes al voor
ons klaar stonden.De herdenking op Uncle Beach werd ook hier zeer goed bezocht door de plaatselijke inwoners
van Vlissingen, tevens waren er enkele Britse familieleden overgekomen om hun eer te betonen aan alle gevallen militairen.De namen van alle gesneuvelde militairen tijdens deze slag werden één voor één voorgelezen door
enkele leerlingen van een middelbare school uit Vlissingen. Vervolgens was er de kranslegging en volgde er een
minuut stilte. Hierna vertrokken de genodigden waaronder de leden van Branch 005 naar Het Arsenaal alwaar er
een receptie was.
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Commemoration
Uncle Beach
27th of October

© Robin Hardeman
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De Strijd om
de Schelde
Text:

1944

Marc van Aken

Vlissingen was een doelwit dat tijdens de gehele oorlog meerdere malen werd gebombardeerd en daarmee de meest bestookte stad in
Nederland tijdens de bezetting. Slechts één woning was na de oorlog nog onbeschadigd. Vrijwel direct nadat Breskens was ingenomen werd
de haven gereed gemaakt voor de aanvalstroepen die naar Vlissingen zouden oversteken. De leiding voor de algehele aanval op Walcheren
was in handen van Major-General Edmund Hakewill Smith, commandant van de 52nd (Lowland) Division.
Voor het verdrijven van de Duitsers uit Vlissingen werd de 155 Brigade, onder commando van Brigadier James McLaren, aangewezen met de
4th en 5th Battalion The King’s Own Scottisch Borderers (KOSB) en de 7th/9th Battalion The Royal Scots. Toegevoegd bij de 155 Brigade
was No 4 Commando, een eenheid gespecialiseerd in amfibische landingen. 4th Commando zou als eerste landen bij Vlissingen nadat de
zogenaamde ‘Keepforce’, onder commando van Captain Raymond Keep, de route had gemarkeerd en nodige obstakels had verwijderd om
een vrije baan te maken voor de landingsvaartuigen.

Breskens; LCA’s nemen de soldaten aan
boord die naar Vlissingen gaan

De R 143 bunker aan de voet van de Oranjemolen

De Oranjemolen gezuiverd door
Franse commando’s

Op 1 november gingen de manschappen die Vlissingen als bestemming hadden in Breskens aan boord van hun LCA’s (Landing Craft Assault).
Mosquito jachtbommenwerpers vlogen over hun hoofd om doelen in het havengebied te bestoken. Vanwege de lage bewolking waren de hoog
vliegende bommenwerpers afgeblazen. Om 04.40 uur verlieten de eerste LCA’s de haven van Breskens. In het licht van verschillende branden
konden de aanvalstroepen de Oranjemolen zien en waar hun landingsplek was, iets rechts daarvan, op Uncle Beach.
Twee vaartuigen van ‘Keepforce’ leidden de LCA’s met 1 Troop van 4 Commando onder commando van Capt. Dennis Rewcastle naar Uncle
Beach (een ‘Troop’ stond gelijk aan een compagnie, ongeveer 100 man sterk). Direct nadat de eerste commando’s aan land gingen en de
omgeving gingen veiligstellen, werden de eerste Duitse gevangen gemaakt. CSM Lewis zijn groep verraste een groep van 20 Duitsers die in
een bunker schuilden bij de Oranjemolen. Deze behoorden bij een 7.5cm kanon die daarmee uitgeschakeld was voor een eventuele inzet.
Verderop werden Duitsers van een zoeklicht uit een bunker gehaald. Een patrouille van Rewcastle’s mannen kamde de straten uit ten noorden
van de molen, codenaam Seaford, om de westerse landingsplek veilig te stellen. Een ander groep van 2 Troop zwermde oostwaarts uit langs
de kustlijn op zoek naar bunkers en andere versterkte punten. De eerste bunker waar commando’s, onder leiding van Sergeant Stanley Mullard,
naar binnen stormden stond een 5cm kanon en twintig geschrokken Duitsers. Het kanon werd direct door de commando’s voor eigen gebruik
gereed gemaakt. Met de volgende LCA’s kwam de rest van de mannen van No 1 en No 2 Troop aan land. Deze trokken via de Oranjestraat
naar de Willem III barrakken (welke leeg waren) en gingen verder naar het westen om twee machinegeweren uit te schakelen die op de
naderende landingsboten schoten. De commando’s maakten korte metten met deze machinegeweren en tien Duitsers werden gevangengenomen. Ook andere machinegeweren, en zelfs een Flak kanon, werden uitgeschakeld, onder persoonlijke leiding van Lt. John. S. Hunter-Gray,
waarbij met succes gebruik werd gemaakt van het buitgemaakte 5cm kanon. Voor deze actie ontving Hunter-Gray het Military Cross. Sergeant
Mullard ontving voor zijn inzet de Military Medal.
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Om 06.20 uur, met een klein veiliggesteld bruggenhoofd kwam de volgende golf aan wal,
de No 3, 5, 6 Troops, plus genietroepen, medisch personeel etc. Deze werden verwelkomd
door steeds beter geplaatst vijandelijk vuur, waaronder een 2cm kanon. Maar het was gelukkig nog niet accuraat genoeg om grote schade aan te richten.
Onder deze troepen kwam ook het Franse detachement aan land, onder leiding van Phillipe
Kieffer, welke bij 4th Commando was toegevoegd. De troepen kwamen onder vuur te liggen
dat bij de Oranjemolen vandaan kwam. Kieffer stuurde gelijk zijn commando’s er op af en om
07.10 uur keerde Lt. Guy Hattu terug met twee Duitse gevangenen. (Kieffer maakte naam
tijdens de gevechten om het casino in Ouistreham tijdens D-Day op 6 juni 1944). De Franse
commando’s waren ondergebracht in No 5 en No 6 Troop. Formeel viel het Franse onderdeel
onder No 10 (inter Allied) Commando, maar sinds Normandië was het al bij 4 Commando
ingedeeld.

Franse commando’s onder leiding van Phillipe Kieffer
(tweede van rechts) V.l.n.r. Lt. Guy de Montlaur, Lt. Guy
Hattu, geheel rechts Lt. J. Senée

No 3 Troop verplaatste zich snel door het westelijk havengebied van Vlissingen maar werden
opeens onder vuur genomen vanuit een bunker die gelegen was op het westelijke havenhoofd,
het Keizersbolwerk, op de kop van Boulevard De Ruyter, (welke de codenaam Brighton
gekregen had). Major Gordon Webb verlegde zijn route via de Nieuwstraat. Tijdens de
opmars verloor No 3 troop één man. Toen No 2 Section Bellamypark (codenaam Braemar)
bereikte kwam deze onder vuur te liggen vanuit een ander bunker. Sergeant Jackson leidde
een aanval op het machinegeweer waarbij Private Pierre Laux omkwam. Maar de Duitse post
werd vlot overrompeld en de huizen rond het park werden snel veilig gesteld door de rest van
No 3 Troop. Ondanks sporadisch verzet tijdens de huiszoekingen, kostte het toch het leven van
Lt. Nicolas Barrass.
Terwijl het langzaam licht begon te worden waren de commando’s van No 1 Section, No 5
Troop, al reeds achter de bunkers die aan de Boulevard De Ruyter lagen. Maar de Duitsers
raakten langzaamaan georganiseerd en de Commando’s werden vastgepind. Via huis tot huis
gevechten ging het meter voor meter verder. In de loop van de morgen kregen de commando’s versterking van de 4th Battalion The King’s Own Scottisch Borderers (KOSB), onder
commando Lt. Col. Christian L. Melville, die om 08.00 uur in 26 LCA’s waren aangekomen
op Uncle Beach. De opmars ging traag, maar aan het einde van de dag was half Vlissingen
in handen van 155 Brigade. Mede ook dankzij de inzet van de Spitfires en Typhoons van No.
83 Group. Deze vlogen de eerste dag 152 sorties tegen doelen in Vlissingen.

Uncle Beach met de Oranjemolen, Toen en Nu

Commando’s steken via de Brugstraat het Bellamypark over (vanuit de Nieuwstraat) naar de Beursstraat, richting Boulevard De Ruyter, Toen en Nu
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De 5th Battalion The King’s Own Scottisch Borderers, onder commando van
Lt.Col. William F.R. Turner, kwam rond 15.00 uur terug in Breskens nadat
hun landing op Uncle Beach zwaar onder vuur kwam te liggen. Brigadier Mc
Laren liet later aan Lt. Col. Christian L. Melville weten dat de 5th KOSB dan
toch in de avond was overgestoken en in Vlissingen aan land ging. McLaren,
die vlak voor middernacht in Vlissingen aankwam, liet zijn mannen posities
innemen voor de nacht om de volgende dag de laatste verzetshaarden op te
ruimen. Later in de nacht kwam via de radio het bericht dat General Daser,
de commandant van de 70. Division en de rest van Walcheren, zich wel
wilde overgeven. Brigadier McLaren hoopte dat de manschappen onder
Daser hun commandant zouden volgen, maar hij wist ook dat heel veel door
zouden vechten. Ondanks de toezeggingen dat er witte vlaggen zouden
wapperen, werd de hernieuwde aanval gepland, voorafgegaan door een
intens bombardement, en zou de 5th KOSB om 05.30 uur zich ook in de
strijd werpen.

De posities van de Commando Troops (blauw) In het wit zijn de codenamen voor
de wijken. In het geel de Duitse verzetshaarden

In de nacht van 1 op 2 november landde het 7th/9th Battalion Royal Scots, onder
commando van Lt. Col. Michael E. Melville. Deze kregen de opdracht om het Grand
Hotel Britannia in te nemen. Het hotel was het hoofdkwartier van Kommandeur
’Verteidigungsbereich Vlissingen’ Oberst Eugen Reinhardt. Om 03.30 uur werd de
aanval ingezet, maar het zou nog tot 04.15 uur duren voor de eerste bunker werd
aangevallen. Een 20mm kanon op het dak van het hotel werkte erg vertragend, net
als de vele loopgraven, prikkeldraad en andere versperringen. Lt.Col. Melville raakte
gewond tijdens het polshoogte nemen bij zijn manschappen. Het commando werd
overgenomen door Major Hugh Rose. Aangemoedigd door de gewonde Melville
openden de mannen onder het uitroepen van de strijdkreet ‘On the Royals!’ de aanval
met hernieuwde moed.
<< Grand Hotel Brittannia in betere tijden &
Grand Hotel Brittannia totaal verwoest in de gevechten

Om 10.00 uur werd het laatste verzet gebroken en Oberst Reinhardt gevangen genomen in de
commandobunker naast het hotel. Er werden 600 Duitsers gevangen genomen, 50 bleven dood
achter. De Royal Scots hadden drie gesneuvelde officieren en 15 omgekomen manschappen,
en er waren 52 gewonden waaronder één officier.
Terwijl de strijd om Hotel Britannia in volle gang was, werd overal verder ook in Vlissingen gevochten.
Om 04.45 uur beschoot de ondersteunende artillerie vanaf Zeeuws Vlaanderen de gebouwen ten
noorden van Bexhill waar de scheepwerven lagen. Helaas vielen veel granaten te kort en landden tussen
de wachtende B Company, 4th Battalion, 4th KOSB en de Carrier Company. Er werden zeker twaalf
man uitgeschakeld door dit eigen vuur voor de artillerie bericht ontving van de misser. Ook het lokale
verzet klaagde dat de granaten op het St. Josef Hospitaal viel waar zich honderden burgers schuil hielden.
Maar Lt. Col. Christian Melville kon niet anders dan de beschieting voort te zetten. Het lag geheel in de
handen van de Duitsers om zich over te geven, en de verantwoording lag dus bij hen.
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Oberst Eugen Reinhardt, Kommandeur ’Verteidigungsbereich Vlissingen. Op 2 november gevangen genomen

Ook de 5th KOSB leed verliezen, waaronder drie officieren van C Company, door accuraat mortier vuur afgegeven door de Duitsers vanaf
Dover. Om Duitsers uit een bunker te krijgen die bij Bexhill lag, werd een 3.7” kanon uit elkaar gehaald en via een trap naar een slaapkamer
van een huis gesjouwd. Na twintig minuten was het kanon gereed en werd een eerste schot afgegeven. Het complete plafond kwam naar
beneden waarop de schutters als molenaars hun werk voortzetten. Het tweede schot doodde twee Duitsers die juist de bunker uitkwamen.
Na acht schoten moest het vuren gestaakt, het kanon was toen al half door de vloer gezakt, maar de bunker was verwoest. Toch bleef Bexhill
onder vuur vanaf Dover en dit gebied kreeg de naam ‘Hellfire Corner’.
Burgers uit het St. Josef Hospitaal werden door enkele 4th KOSB soldaten begeleid naar het oosten van Uncle Beach. Duitse sluipschutters die
zich in de scheepskranen hadden verstopt, namen de groep onder vuur. Met handvuurwapens en zelfs 3.7” kanonnen werden deze tot zwijgen
gebracht. Het zou nog tot ver in de middag duren voor het gehele gebied ten noorden en noordwesten van Bexhill gezuiverd was door 5th
KOSB. De verliezen waren 37 man, maar de troepen onder commando van Lt.Col. Turner hadden hun doelen bereikt.

Een 3.7” kanon van de 452nd Mountain Battery RA, in actie nabij
de Oranjemolen

Duitse krijgsgevangen in de (toepasselijke naam) Kogelparkstraat

Het laatste obstakel was de bunker in Dover. 4 Commando wachtte op het eerste licht van de tweede dag en No 1 Troop trok op via Boulevard
De Ruyter. De Duitsers verschanst in de bunker openden het vuur en de commando’s kwamen niet verder dan de oude toren die prominent op
de boulevard staat. De Franse commandant Kieffer besloot om via een andere route, de Coosje Buskenstraat, No 5 Troop te sturen. En zo trokken commando’s, onder leiding van Capitain Alexandre Lofi, door de achtertuinen, door en over muren en schuttingen, ongezien naar Dover.
Bewapend met de PIAT waaronder één op het dak van een bioscoop, probeerde No 1 section zich te positioneren. Ondanks dat de straten
onder vuur lagen staken de mannen de Coosje Buskenstraat over. Toen de mannen in positie waren kregen deze de opdracht zich terug te
trekken. Er waren Typhoon jachtbommenwerpers onderweg. Vanaf een veilige afstand zagen de commando’s de Typhoon hun raketten en
boordkanonnen afvuren op Dover. later in de middag trok No 5 Troop weer op. Over en weer brak een enorm vuurgevecht uit.
Enkele Duitsers die naar Grand Hotel Brittannia probeerden weg te komen werden gedood.

Boulevard De Ruyter, (met centraal de bunker in Dover) Toen en Nu
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Onder dekking van een PIAT team en geweervuur maakte korporaal Lapont zich op een springlading aan te gaan brengen op de toegangsdeur van de bunker. Juist dat hij zou vetrekken verscheen een witte vlag uit de bunker. Drie Duitse officieren en vijfenveertig manschappen,
waaronder verscheidene gewond, gaven zich over. De commando’s ontdekten ook een commando van No 6 Troop die afgesneden was tijdens
de gevechten en vertelde een gruwelverhaal en gaf eens te meer aan waarom hier gevochten werd. De commando was ondergedoken geweest met andere mannen in een woning waar even later Duitsers waren binnengekomen. Deze vonden de achtergelaten uitrustingstukken van de
commando’s. De bewoners werden naar buiten gevoerd en door de Duitsers doodgeschoten.
Er was nog even sprake dat de opmars van 4 Commando zou worden voortgezet naar het noordwesten om de troepen, die vanaf Westkapelle
kwamen, te assisteren. Hiertoe zou het gat in de dijk, west van Vlissingen, moeten worden overgestoken. Hiertoe werden LVT’s aangevoerd.
Maar op het laatste moment werd de actie afgebroken en konden de commando’s na twee dagen intensief vechten rust nemen.
En zo eindigde de zware strijd om Vlissingen. U kunt nu terugkeren naar uw auto via bijvoorbeeld de Nieuwendijk en de Gravestraat welke
uitkomt op de Commandoweg. Toen u Vlissingen binnenreed heeft u waarschijnlijk het monument, van de gebogen commando, al gezien.
Neem hier even de tijd om stil te staan bij de gruwelijke strijd die zich hier, in Vlissingen, heeft afgespeeld.

Op de R 623 bunker, van Stp. Hohenstaufen, in Nollepier, staat een windorgel

Het monument voor de omgekomen commando’s en de burgers in Vlissingen
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Marc van Aken

Canadays
Lecture
Text:
Gerard Hendriks
Pictures: Canadays

27th of October

Canadays Lecture is een activiteitenprogramma dat
in het najaar van 2018 in de provincie Zeeland en in
Bergen op Zoom plaats vindt. Deze activiteiten hebben tot doel de Canadese inspanningen in Nederland
tijdens de Tweede Wereldoorlog voor het voetlicht te
brengen en de inspanningen van destijds te verbinden
met het heden. Juist ook om de jongere generaties
bewust te maken dat onze vrijheid grote offers heeft
gevraagd en dat die vrijheid heel kwetsbaar is.
Het thema van de Canadays Lecture was dan ook:
”Vrijheid is een werkwoord”.
Vrijheid is niet vanzelfsprekend. De lezing richtte zich
op de grote verantwoordelijkheid die iedereen, jong
en oud, draagt met betrekking tot de thema’s vrijheid
en vrede.
De inhoud is nauw verbonden met het einde van de
Tweede Wereldoorlog en de rol die de Canadezen
daarin hebben vervuld. De lezing werd voor een
belangrijk deel ingevuld door jongeren. Daarnaast
was Generaal b.d. Peter van Uhm een van de sprekers.
En hij deed dit op een geweldige en zeer emotionele
manier. Daarbij memoreerde hij ook aan de tijd dat
zijn zoon was gesneuveld in Afghanistan. Wat een
bijzondere man, en wat een ongelooflijk mooie en
interessante speech. Iedereen zat op het puntje van de
stoel. Het was muisstil in de zaal tijdens zijn speech en
iedereen had toch wel even tijd nodig om dit op zich
in te laten werken. Na afloop volgde een ovationeel
applaus.

Canadays Lecture is an activity program that takes
place in the autumn of 2018 in the province of Zeeland and in Bergen op Zoom. These activities aim
to highlight the Canadian efforts in the Netherlands
during the Second World War and to link the efforts
made at the time with the present. Precisely to make
the younger generations aware of the fact that our
freedom has demanded great sacrifices and that this
freedom is very vulnerable.
The theme of the Canadays Lecture was therefore:
“Freedom is a verb”.
Freedom is not self-evident. The lecture focused on
the great responsibility that everyone, young and old,
has to take to the themes of freedom and peace.
The content is closely linked to the end of the Second World War and the contributions made by the
Canadians to this. The lecture was largely filled in by
young people. In addition, General Peter van Uhm (ret)
was one of the speakers. And he did this in a great
and very emotional way. He also mentioned the time
when his son was killed in Afghanistan. What a special
man, and what an incredibly beautiful and interesting speech. Everyone was sitting on the edge of the
chair. It was completely noiseless in the hall during his
speech and everyone needed some time to process
a few things. The applause that followed was a real
ovation.

Peter van Uhm
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Canadays

Canadian War Cemetery
Bergen op Zoom
Text:
Gerard Hendriks
Pictures: Gert-Jan Oudshoorn, Timo van Kasteele
& Bastin Bozinbeeld.nl

28th of October

Memorial Day van Canada (Canadays) in Nederland werd gehouden, zoals altijd, op de Canadese oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom. Tijdens Canadays worden alle Canadezen herdacht die tijdens de bevrijding van Nederland zijn gesneuveld. Er waren veel ambassadeurs uit andere landen aanwezig. Het was de grote generale repetitie
voor Canadays in 2019. Het kroonjaar voor de bevrijding van zuidwest Nederland (het grootse deel van Zeeland en
de Regio Woensdrecht/Bergen op Zoom).
Zoals gezegd: een goede oefening voor volgend jaar, het ‘’kroonjaar”. Het is dan 75 jaar geleden dat de Slag om
de Schelde werd gevoerd. Deze resulteerde na heel veel strijd in de bevrijding van Zeeland en het westen van
Noord-Brabant. Natuurlijk was de Colour Party van onze Branch aanwezig en het optreden was prima. Een uitstekende performance. De complimenten na afloop voor de Colour Party kwamen van de aanwezig militaire Attachés:
Kolonel James Philips van Groot-Brittannië en Kapitein Mark Imblum van de USA.
Maar ook de RCL Comrades die aanwezig waren op de receptie na afloop in de Markiezenhof werden gecomplimenteerd voor hun “Dress and Drill Deportment”.
Maar ook van een van de Canadese Officieren, Majoor Nik Nystrom, de Deputy Commander van de South Alberta Light Horse (SALH). Hij zat in het publiek en vond dat de CP het probleem met de verkeerde opstelling van de
cenotaaf wacht heel strak en professioneel had opgelost.
Deze wacht had dichterbij of op de voet van de cenotaaf moeten staan.
Hij hoorde de Piper en zag dat de wacht verkeerd stond en dacht hoe gaat dit af lopen. Maar geen probleem, prima aangepast. Opmerking Majoor Nystrom: “geslaagd met heel veel lof”.
Leuk om te horen en nogmaals bedankt Comrades. We zijn trots op onze Colour Party. Uiteindelijk het paradepaardje van RCL Branch 005.
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Memorial Day of Canada (Canadays) in the Netherlands was held, as usual, at the Canadian War Cemetery at Bergen op Zoom. During Canadays all Canadians killed during the liberation of the Netherlands are commemorated.
There were many Ambassadors from other countries. It was a good rehearsal for Canadays in 2019. The crown
year for the liberation of the southwest of the Netherlands. (the greater part of Zeeland and the Region Woensdrecht/Bergen op Zoom).
As already mentioned: a good exercise for next year, the ‘’ crown year “. At that time, 75 years ago, the Battle of
the Scheldt was fought. After fierce battles the liberation of Zeeland and the western part of Noord-Brabant was
realized. Of course, the Colour Party of our Branch was present at Bergen op Zoom and the performance was fine.
The compliments after the ceremony for the Colour Party came from the military Attaches: Colonel James Philips
of Great Britain and Captain Mark Imblum of the USA, who attended the commemoration. But also, the RCL Comrades that were present at the reception afterwards in the Markiezenhof were complimented for their “Dress and
Drill Deportment”.
Compliments especially from one of the Canadian Officers, Major Nik Nystrom, the Deputy Commander of the
South Alberta Light Horse (SALH). He was among the audience and had noticed that the Colour Party had solved
the problem with the misplacement of the cenotaph guard very tightly and professionally. This guard should have
been closer to or on the foot of the cenotaph. Major Nystrom heard the Piper and saw that the guard standing not
in the right place. His first reaction: how do they solve this? But no problem, perfectly adjusted. Comment Major
Nystrom: “ Course passed: Magna cum laude”.
Nice to hear and thanks again Comrades. We are proud of our Colour Party. At the end the CP is the showpiece of
RCL Branch 005.
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Christmas Eve
Lichtjesavond
Lighting a Candle on a Wargrave

December 24th

After a tradition of more then 25 years of lightning candles on the Canadian War Cemetery in Holten
even more volunteers orginized this special event at Canadian War Cemeteries in The Netherlands to
remember the fallen soldiers on Christmas Eve .
Candle Map
Check this link to find a Cemetery nearby >>

Veterans Joe Glaw son and Jim Carroll
talk about lighting a candle on wargraves >>

Bergen op Zoom
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© Eveline van Elk | Canadian War Cemetery Groesbeek

Christmas Eve
Lichtjesavond
December 24th

Holten
Groesbeek
www.lichtjesavondgroesbeek.nl

© Eveline van Elk | Canadian War Cemetery Groesbeek
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Upcoming Events
November & December

11 november 2018:

Armistice Day / Remembrance Day

Den Haag: Common Wealth Ambassades
10:00 uur Groesbeek, Canadian Contingent Germany zone Europe
11:00 uur Apeldoorn, Remembrance Sunday

15 november 2018:

Fundraising, Canadese Ambassade Den Haag

23 november 2018:

12:00 uur Ter Apel, Herdenking 75 jaar vliegtuig crash

24 december 2018:

Christmas Eve, Lichtjesavond
Holten, Canadian War Cemetery
Groesbeek, Canadian War Cemetery
Bergen op Zoom, Canadian War Cemetery

Honour Veterans all year round
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Discover our true nature

Events
10 November 2018

Canadian Singer and Songwriter

David Celia and Marla Winkler

Canadian Christmas
25 & 26 December

Graag vooraf reserveren via
info@mondani.nl | 0573-257595

Canadian Restaurant Mondani | Graaf Ottoweg 6 , 7241 DG Lochem, The Netherlands
+31(0)573 25 7595 | info@mondani.nl | www.mondani.nl
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