THe Royal Canadian Legion
branch 005
The liberation of the netherlands

NIEUWSBRIEF RCL Branch 005 Nr. 2019 – 05
In deze editie:

Op de agenda:

Bericht van uw President

1 juni Canadese scholieren in Holten

Holten 4 mei 2019

6 juni Herdenking D-Day 75 jaar

Opening Liberation Museum Lochem

12 juni Bestuursvergadering

Stille Tocht Groesbeek

13 juni Heijningen Fort Sabina

Herdenking Apeldoorn

27 juni Canada Day Wassenaar

Bevrijdingsdag Wageningen

1 juli Beaumont-Hamel

Herdenking Hoeksche Waard

7 juli Canada Day – inloopmiddag Mondani

Verslag Logistieke Verkenning voor 4-daagse
detachement Canada

15 juli Herdenking Groesbeek Can. Detachement
18 juli Groesbeek meerdere ceremonies

Zie ook de agenda op onze website. Voor de laatste nieuwtjes: Facebook.
Onze website bevat foto’s van de verschillende ceremonies; klik eenvoudig op: fotoalbum.

Wisselende column met achtergrondinformatie over een specifiek onderwerp. Via
een klik op de “The Story” knop kan deze worden bekeken.
Deze keer een tweedelig verhaal om zo goed mogelijk aan te sluiten bij actuele
activiteiten van onze Branch.

HET VERHAAL ACHTER HERDENKING FORT SABINA & BEAUMONT-HAMEL
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Bericht van uw President.
Zomertijd betekent voor velen ook vakantietijd. Zelf heb ik dat ook in
praktijk gebracht en een korte vakantie genoten in Spanje.
Om de deadline van onze Nieuwsbrief niet te vertragen een klein bericht
dezerzijds.
In de eerste plaats wil ik alle leden bedanken die deelgenomen hebben aan de diverse
ceremonies in de afgelopen periode. De Nationale 4 mei herdenking, waarvan er vele waren
op lokaal niveau. De participanten aan de Bevrijdingsparade in Wageningen niet te
vergeten. Niet alleen respect voor de deelnemers aan de Colour Party die in de nieuwe opzet
toch een hele wandeling voor de kiezen krijgen, maar ook voor de bezetting van onze
promotie-stand. Verderop in de Nieuwsbrief vindt u een foto-impressie van de 5e mei in
Wageningen.
Maar ook wil ik uw aandacht vestigen op de komende activiteiten. De meest opvallende
voor ons zullen ongetwijfeld weer de ceremonies zijn in Groesbeek tijdens de 4-daagse van
Nijmegen.
Om goed op de hoogte te zijn van wat er de komende tijd staat te gebeuren kunt u het beste
de Google Agenda op onze website regelmatig raadplegen.
Rest mij nog allen die nog op vakantie gaan, ver weg of dichtbij, een prettige tijd te wensen.
Graag zie ik u gezond, uitgerust en vol energie terug.

Martin Reelick
President
Royal Canadian Legion Branch 005
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Holten, 4 mei 2019.

“Zij waren zo jong, zij deden hun
plicht en gaven alles van zichzelf.
We geven de fakkel door, zodat wij
hen niet vergeten”.
Zoals gebruikelijk werd op de Canadese
Begraafplaats in Holten eer bewezen
aan de gevallen bevrijders. De
belangstelling hiervoor was groot. In
totaal vonden 1.394 Canadezen hier hun
laatste rustplaats.
Kinderen van de Holtense basisscholen
spelen traditiegetrouw een belangrijke
rol bij de herdenking. "Ik ga de soldaten herdenken door bloemen neer te leggen bij de graven. Zij
hebben hun best gedaan om Nederland te redden van de Duitsers", vertelt scholiere Claire.

Onder de aanwezigen Hare Excellentie
mevrouw Sabine Nölke, de Canadese
ambassadeur in Nederland en de
militaire attaché kolonel Tim Young.
Tijdens de herdenking werden bloemen
en kransen gelegd, maar ook werden er
gedichten voorgelezen en verhalen
verteld. Onder andere door Rik
Aangeenbrug. "Ik heb een verhaal verteld
over mijn eigen vader die in het verzet in
Leerdam zat".

Aangeenbrug vervolgt: "Mensen in de oorlog moesten
keuzes maken, ook mijn vader. Dat is voor jongelui nog
steeds van belang, want keuzes maken in het leven is
heel belangrijk. Daarover ging het verhaal”.
RCL Branch 005 was vertegenwoordigd met de Colour
Party en een delegatie.

Column:

Herman Sligman
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LOCHEM – Zaterdag, 4 mei 2019.
Een start met impact voor het
Liberation Museum Lochem.
De drukte was groot bij de opening van
het pand in de Walderstraat. Onder de
gasten, totaal onverwachts, ook de
Canadese ambassadeur in Nederland,
mevrouw Sabine Nölke.
Voor website klik hier 

Te voet gingen de genodigden van
restaurant Mondani richting
Walderstraat, met een
doedelzakspeler en vier
vaandeldragers voorop. Na het
opengaan van de deuren was het
even passen en meten om
iedereen een plaatsje te geven.
Hierna nam initiatiefnemer Berry
Swarthoff het woord. Hij bedankte
iedereen voor de geleverde
bijdragen aan het tot stand komen
van het museum. Het museum
komt er juist nu omdat in 2020
wordt gevierd dat Nederland 75
jaar geleden werd bevrijd.
Berry Swarthoff – bekend van
v.l.n.r. Yvonne Swarthoff, Burg. van 't Erve, H.E. mevr. Nölke, Berry Swarthoff
Canadees restaurant Mondani –
(foto: Lochems Nieuws)
bezit een enorme collectie
relikwieën uit de Tweede Wereldoorlog en weet bijna alles over de bevrijding van Lochem en
omgeving, door Canadezen en Engelsen. Die collectie vormt de basis voor het museum.
De bedoeling is om ook schoolklassen uit te nodigen en de leerlingen te vertellen over de
gebeurtenissen die hun grootouders aan den lijve ondervonden. Nu eens niet op wereldschaal maar
juist dichtbij huis en op herkenbare locaties. Berry Swarthoff en zijn vrouw Yvonne onderhouden
nauwe banden met bevrijders of hun nabestaanden.
Door het museum worden na de opening ook arrangementen aangeboden, zoals wandelingen of
tochten met verschillende voertuigen langs plekken “met een verhaal” in en rond Lochem.
Column:

Herman Sligman
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Groesbeek, 4 mei 2019.
Stille tocht.
Enkele honderden mensen
hebben zaterdagavond de
kou en dreiging van regen
getrotseerd en hebben
deelgenomen aan de stille
tocht die vanaf het
gemeentehuis in Groesbeek
naar de Canadese
begraafplaats ging.

Foto: Joop Verstraaten

De dodenherdenking in
Groesbeek kent elk jaar veel
deelnemers. Het verkeer
werd omgeleid; de route was
helemaal afgezet. Enkele
honderden deelnemers
vertrokken om 19.00 uur
vanaf het Gemeentehuis.
Gaandeweg werd de stoet
langer en langer doordat
mensen zich onderweg
aansloten. Om 19.35 uur
arriveerde de stoet op de
Canadese Erebegraafplaats.
Het was een koude, maar een indrukwekkende herdenking. Na de Last Post was het twee minuten stil;
alleen de vogels en de wind waren te horen. De leerlingen van Basisschool De Horst mochten namens
alle kinderen uit Berg en Dal kaarsjes plaatsen op de trappen van het monument. Daarna werden
diverse kransen gelegd.
Tekst uit: Het Gemeente Nieuws

Redactie/Editors: Gerard Hendriks – Herman Sligman

gedeeld door: Gerard Hendriks

4

mailto:redactie@rcl005.nl

Apeldoorn, 4 mei 2019.
Op zaterdag 4 mei 2019 stond heel het land stil bij alle Nederlandse oorlogsslachtoffers. Onze
gedachten waren bij hen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen en iedereen die in
oorlogssituaties en bij vredesoperaties na de oorlog het leven hebben verloren.
In Apeldoorn deden we dat op de volgende manier:
Vanaf 18.30 uur was iedereen welkom in de Grote kerk waar om 18.45 de Herdenkingsdienst begon. Na
een kort openingswoord door de Burgemeester vertelden leerlingen van het plaatselijke Gymnasium
verhalen over oorlogsslachtoffers uit Apeldoorn.
Om 19.30 uur startte de Stille
tocht naar het
oorlogsmonument ‘’de Man met
de Vlag” in het Oranjepark. Na
een korte toespraak van de
Burgemeester legde zij de eerste
krans.
Om 19.59 uur werd de ‘’Last Post”
geblazen, gevolgd door twee
minuten stilte. Daarna werden
door diverse instanties,
veteranen, militaire
afgevaardigden en
commandanten kransen gelegd.

RCL Branch 005 werd
vertegenwoordigd door
Majoor Dianne Groulx en
RSM Andrew Papple
(Canadian Support Unit,
Vierdaagse Detachement)
die namens de Branch een
krans legden.

Klik op foto voor video 

Column:

Gerard Hendriks
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Wageningen, 5 mei 2019.
Herdenking 74 jaar leven in vrijheid.
De feestelijke herdenking begon, gewoontegetrouw,
met het ontsteken van het Bevrijdingsvuur om 12.00
uur.
Kenneth Mayhew (102), de enige nog levende drager
van de Militaire Willemsorde uit de Tweede
Wereldoorlog ontstak het vuur samen met dj Sam
Feldt, die tevens ambassadeur van de vrijheid is.

Kenneth Mayhem
(Foto De Gelderlander)

Een paar honderd veteranen uit de Tweede Wereldoorlog namen ook nog deel aan het defilé. Natuurlijk
worden de aantallen kleiner, maar veteranen die er nog toe in staat zijn komen op 5 mei graag naar het
Bevrijdingsdéfilé in Wageningen. Het zijn uiteraard allemaal 90-plussers.
Omdat de media uitvoerig
hebben gepubliceerd over de
festiviteiten beperken wij ons
hier tot een aantal beelden. U
kent de uitdrukking dat één
beeld meer zegt dan duizend
woorden.

 Foto: De Gelderlander
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Veteraan en bevrijder Raymond Lord brengt de vlam op het 5 Mei Plein.
©ANP

Onze RCL Branch 005 promotie-stand

Branch 005 nam ook deel aan het defilé.
Klik hier voor beelden.
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11 mei 2019. Hoeksche
Waard.
Jaarlijks worden bij het
monument in Oud-Beijerland
ALLE geallieerde en
Nederlandse vliegers geëerd die
omgekomen zijn boven de
Hoeksche Waard in de Tweede
Wereldoorlog. Onder de
internationale gasten was ook
het echtpaar Marshall, familie
van een van de omgekomen
vliegers.
RCL Branch 005 was met een
kleine delegatie aanwezig. The
Seaforth Highlanders of Holland
Pipes and Drums gaven acte de
présence, evenals een ensemble
van De Bazuin.
Bijzonder bij dit monument is
dat moderne technieken
worden ingezet. Door de
gebruikte QR-codes te scannen
met smartphones kunnen
informatie en verhalen worden
afgeroepen. Een duidelijke link
naar de moderne tijd, met een
knipoog naar ,,de jeugd”, die
actief betrokken was bij de herdenking.

Foto: Gemeente Hoeksche Waard

Er was een ‘’flight by” van het Ghost Squadron van Vliegend Museum Seppe. Toespraken werden
gehouden door locoburgemeester van Leenen en de heer Marshall. Kransen en bloemstukken werden
gelegd onder de muzikale begeleiding van het koperensemble van de Bazuin.

Column:

Ruud Janssen.
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Logistieke verkenning voor Vierdaagse van Nijmegen 2019.
Jaarlijks wordt door het Hoofd Logistiek van het Canadese Detachement vierdaagse lopers, Majoor
Groulx, samen met de RSM (Regimental Sergeant Major) de weg geplaveid voor een nieuw en mooi
vierdaagse evenement. In de laatste week van april, na een “rondreis” door Frankrijk, België en
Duitsland, werd ook Nederland bezocht.
RSM Andrew Papple zal dit jaar voor het eerst als zodanig optreden nadat hij het stokje heeft
overgenomen van zijn voorganger. Terwijl de lopers zich voorbereiden (lees: warmlopen) in Canada,
bereiden zij de logistieke operatie van de verplaatsing naar Nederland voor. Tevens wordt een kleine
Battlefield tour geregeld voor de lopers voorafgaande aan de Vierdaagse. Na aankomst bezoeken ze
traditiegetrouw Vimy en Ieper.
In de vele gesprekken die ik inmiddels heb gehad met Majoor Groulx en de verschillende
commandanten van het detachement, kwamen we iedere keer weer op hetzelfde thema uit. Het
detachement loopt de Vierdaagse in een, voor Canada, historische omgeving. 250.000 Canadezen
waren eind 1944 gelegerd in Nijmegen en omgeving. In afwachting van de start van Operatie Veritable
op 8 februari 1945. De grootste operatie in de Tweede Wereldoorlog met de meeste slachtoffers. Ook
de aanval op Arnhem, via de Betuwe (Manneneiland), werd vanuit Nijmegen ondernomen. Natuurlijk is
Vimy van eminent belang voor Canadezen. Maar zo langzamerhand wordt de Great War toch naar de
achtergrond gedrukt.
Dit jaar zal er meer aandacht zijn voor de verrichtingen van de Canadese soldaten tijdens de Tweede
Wereldoorlog in het gebied rond Groesbeek. De grote herdenking vindt plaats op maandag 15 juli 2019.
De herdenking begint om 10.00 uur op de Canadese Begraafplaats aan de Zevenheuvelenweg.
Voorafgaand zullen de deelnemende Canadese militairen een rondleiding krijgen over de begraafplaats.
Aansluitend aan de officiële herdenking zal er een groep naar “de boom” gaan waar ze deskundig uitleg
krijgen over de gebeurtenissen in februari 1945. De andere groep gaat naar het Bevrijdingsmuseum
waar ze een film zien over de aanval (Operatie Veritable). Het is een eerste aanzet. In 2020 zal er in het
weekend een heuse Battlefield tour worden gemaakt in het gebied tussen Groesbeek en de oversteek
plaats van de Rijn bij Wesel.
Na gesprekken te hebben gevoerd in het Museum in Groesbeek en bij de Gemeente Berg en Dal ging
de reis naar de Generaal Winkelmankazerne op het ISK De Harskamp. Na de Vierdaagse gaat het
detachement op zaterdag naar het ISK om ,,de wonden te likken” en weer op kracht te komen. Daarna
zijn ze vrij van beweging; op maandag is de terugreis naar Canada.
Voor vertrek uit Canada wordt het detachement heel officieel uitgezwaaid door vele
hoogwaardigheidsbekleders en familieleden in het War Museum in Ottawa. Dit wordt ook live
uitgezonden. Onderstaand een video van de vertrek parade in Ottawa in 2018.
https://www.facebook.com/CanadianForces/videos/2018-nijmegen-marches-departure-parade-livefrom-the-canadian-war-museum-nijmege/2318085505085305/
Het weekend van 4 en 5 mei waren eindelijk een paar dagen “off” voor ons duo. Ik had ze uitgenodigd
om dit weekend herdenkingen bij te wonen in Holten en Apeldoorn. ’s-Morgens 4 mei zijn we naar de
Herdenking in Holten gereden.
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Zoals gewoonlijk een heel
indrukwekkende
ceremonie. RSM Andrew
Papple was erg onder de
indruk, hij was voor de
eerste keer in Holten.
Aansluitend aan de
herdenking hebben we
een bezoek gebracht aan
het informatiecentrum op
de Erebegraafplaats in
Holten.
Tijdens dit bezoek kwam ik er achter dat Majoor
Dianne Groulx een achtergrond had bij het
“Carleton-York Regiment”. Dit wetende leg je snel
de link naar de gesneuvelden van dit regiment in
Posterenk. Op weg naar Apeldoorn hebben we
dus Posterenk bezocht en de molen met de
gedenkplaat daar bekeken.
Vervolgens door naar de herdenking in de Grote
Kerk in Apeldoorn. We hebben deelgenomen aan
de stille tocht naar het Oranjepark om bij “de Man
met de Vlag” namens RCL Branch 005 een krans
te leggen. (zie video pag. 5)
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Zondag 5 mei, Wageningen.
Bevrijdingsdag.
Waar wil je anders zijn op deze dag? In de
morgen, bij druilerig weer, het Arboretum
verkend. Alle groepen waren weer
vertegenwoordigd. Re-enactors hadden
hun shows weer goed voor elkaar en er
waren weer genoeg eet- en drinktentjes.
Dianne en Andrew keken hun ogen uit.
Natuurlijk ook de stand van Branch 005
bekeken en vervolgens moesten toch wat
van de vele lekkernijen geproefd worden.

Mijn keus viel op de poffertjeskraam
en wat hebben ze staan smullen.
Vervolgens snel het parcours van de
parade opgezocht. Hoe dichter de
starttijd van de parade naderde hoe
beter het weer werd.
Dus zochten we snel onze plaatsen
op de tribune op. De parade vond
plaats onder een prachtig zonnetje.
Het was geweldige ervaring om dat
ook eens vanaf deze plek mee te
maken. Dankzij het flink verbeterde
weer kon de flypast door gaan. De
Mitchel B12 werd begeleid door
twee Harvards. Een prachtig
gezicht.
Op maandag hadden mijn Canadese gasten nog een afspraak op de Harskamp. Aansluitend vertrokken
ze naar Support Base Geilenkirchen voor afrondende gesprekken. Vanaf Brussel werd het vliegtuig
genomen terug naar Canada. Hele drukke dagen hadden ze achter de rug maar er was een goede basis
gelegd voor het vierdaagse detachement 2019.
Wanneer u dit leest duurt het geen 2 maanden meer, dan is het zover: de Nijmeegse Vierdaagse,
waaraan, opnieuw, een trots Canadees Detachement zal deelnemen.
Column:

Gerard Hendriks
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