THe Royal Canadian Legion
branch 005
The liberation of the netherlands

NIEUWSBRIEF RCL Branch 005 Nr. 2019 – 07
In deze editie:

Op de agenda:

Van de President

7 aug. Bestuursvergadering
21 t/m 24 aug. Wings of Freedom Ede
31 aug. Vlissingen Sailpast (voorbehoud)

Ledeninformatie
Bestuursmededeling
Van de Redactie
Beaumont-Hamel herdenking
Inloopmiddag Mondani
Herdenking Bergen op Zoom

4 sept. Receptie aan boord in Rotterdam (voorbehoud)
7 sept. Oosterbeek Airborne Wandeltocht
7 sept. Groesbeek e.o. Freedom fietstour
8 sept. Herdenking Adegem (B) Zone Europe
13 sept. Nederhorst den Berg onthulling monument
17 sept. Berg en Dal herdenking Market Garden
18 sept. Groesbeek dropping para’s
20 sept. Herdenking Mook
21 sept. Herdenkingen Ede en Driel
22 sept. Herdenkingen Driel/Heteren
22 sept. Oosterbeek Herdenking Market Garden

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.

TREFWOORDEN VOOR DIT VERHAAL:
HET BEELDJE, DE KUNSTENARES, VRIENDELIJKE HEER, BLACK WATCH SNIPER.
Lees het verhaal over het ontstaan van het beeldje, opgetekend door LIDWIEN ROUWELER zelf.
Lees over haar contacten met Jim “Hook” Wilkinson.
Klik ook de link aan naar de trailer over het Black Watch Scout Platoon, het onderdeel waarvan Jim deel
uitmaakte. Bedenk dat u nogal heftige uitspraken hoort en (nagespeelde) beelden ziet die als schokkend
kunnen worden ervaren.
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Bericht van uw President
Herdenking België. Op 1 juli 2019 was Zone Europe vertegenwoordigd bij de herdenking van
Beaumont-Hamel Speciaal bij het monument van het Newfoundland Regiment. Branch 005
was vertegenwoordigd door Andre Bogerman, Philip van Leeuwen, en mijzelf. Na de
ceremonie had de Zone overnachting geregeld op Butterworth Farm en de dames hadden een
maaltijd klaar. Volgende dag terug, maar niet voordat we waren gestopt bij het Thiepval
Memorial en de Lochnagar krater.
Voor volgend jaar plant de Zone om twee overnachtingen te doen; één wordt aangeboden door de Zone en de
andere op eigen kosten. Maar meer hier over als de Zone het plan geaccordeerd heeft.
Sovereign’s Medal for Volunteers. We moeten even stil staan en trots zijn op onze Branch. Er zijn drie leden die een
prestigieuze prijs hebben ontvangen van de gouverneur van Canada: de “Sovereign's Medal for Volunteers”. Zij
kregen deze opgespeld door een trotse Ambassadeur Sabina Nölke op 10 juli 2019 op de “Officiële Canadese
Residentie” in Wassenaar. Namens de Branch: Gefeliciteerd Edwin van der Wolf, Gerard Hendriks en Martin Reelick.
Deze medaille heb ik persoonlijk ontvangen, maar wil de eer graag delen met de Branch.
De “Sovereign's Medal for Volunteers” is een Canadese onderscheiding bedoeld om vrijwilligers te eren die een
belangrijke en voortdurende onbetaalde, vrijwillige bijdragen hebben geleverd aan hun gemeenschap, hetzij in
Canada of in het buitenland.

Als u hoort dat RCL005-comrades een award of medaille ontvangen, laat het ons dan weten, zodat we het in de
Nieuwsbrief kunnen melden. Daar zijn we natuurlijk allemaal trots op.
Stand van zaken bestuur. We zijn nu een tijdje bezig als nieuw bestuur en we hebben in korte tijd veel geleerd en
vaardigheden opgepakt. Ik ben trots op de manier waarop de nieuwe bestuursleden hun primaire taken op pakken.
Verwacht niet dat het allemaal al perfect gaat, we zijn allemaal vrijwilligers en mensen. Ook de werkgroepen raken
beter ingewerkt en ik zie hier ook resultaat van.
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JTF Nijmegen. Door miscommunicatie en onduidelijkheid tussen ons en onze relaties hebben we een herdenking in
Bergen op Zoom gemist. De werkgroep “Herdenkingen” heeft ondertussen contact gelegd met het JTF Nijmegen
planning bureau. We hopen tijdig geïnformeerd te worden omtrent geplande ceremonies en locaties in 2020.

,,Farewell “Get-together
Sabine Nölke.
Adieu, mein kleiner
Gardeoffizier,
adieu, adieu und vergiss
uns nicht.
Op zaterdagmiddag 27 juli
2019 zijn een groot aantal
leden van Branch 005
aanwezig geweest op de
“farewell” get-together van
onze geliefde ambassadeur
Sabina Nölke. Zij kwam
direct uit Amsterdam waar
ze aanwezig was geweest
bij PRIDE WALK 2019 en
was daarom in
toepasselijke kleuren gehuld.
Het was een informele gelegenheid bij Restaurant Mondani in Lochem om persoonlijk adieu te zeggen. Na een korte
toespraak van onze President, Martin Reelick, reageerde Sabine met woorden van dank aan de leden van de Branch.
Zij vertelde dat zij zich altijd heel fijn en op haar gemak voelde gedurende herdenkingen, onthullingen en Branch
bijeenkomsten. Dat ze ook onder ons even Sabine kon zijn en “Her Excellency” aan de kant kon zetten. Zij heeft dat
ontzettend gewaardeerd. Als aandenken werd namens Branch 005 een beeldje van Lidwien Rouweler aangeboden,
waarvan u onder de “Story-knop” op de voorpagina van deze nieuwsbrief de achtergrond kunt lezen. Na afloop van
de gezellig bijeenkomst hebben wij dan ook adieu gezegd en haar en haar gezin namens de Branch alle goeds voor
de toekomst gewenst.

Martin Reelick
President
Royal Canadian Legion Branch 005
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Ledeninformatie
Gerard Visser, 7 september 1934 - 8 augustus 2019
Op 8 augustus 2019 bereikte ons het treurige bericht dat RCL- comrade
Gerard Visser ‘s-morgens was overleden. Hij was, samen met Howard
Miller, één van de grondleggers van de Poppy Campagne in
Kennemerland. De teraardebestelling is op woensdag 14 augustus a.s. om
11.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Heemstede, Herfstlaan 3.
Zijn huidige partner Emma Franken heeft aangegeven een deelname van
RCL005 erg op prijs te stellen. Nadere berichten volgen nog.
Rust in vrede Gerard!

Alphonse Deguire 
Ook op 5 augustus 2019 heeft ons een triest bericht bereikt. Alphonse
Deguire, Past President van een van de branches van Zone Europe is op
vrijdag 2 augustus 2019 overleden. Na een kort ziekbed heeft hij de strijd
moeten staken tegen kanker. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte.
De crematie van comrade Alphonse Deguire heeft inmiddels in besloten kring
plaatsgevonden. Op 16 augustus 2019 zal zijn as om 15:15 uur worden
bijgezet tijdens een herdenkingsdienst op Bergfriedhof in Lahr, Duitsland. De
familie heeft aangegeven dat leden van de lokale RCL-Branch welkom zijn,
maar verder geen bezoek wensen. Uiteraard respecteren wij die wens.
Namens RCL Branch 005 is een condoleance kaart gestuurd.
WE WILL REMEMBER HIM

Verder attenderen wij nog op de nieuwe website van Zone Europe van RCL. www.rcl-europe.org
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Bestuursmededeling.
VERANTWOORDELIJKHEID AANMELDING EVENEMENTEN
Het Jubileumjaar 2019-2020 zal een drukke periode worden voor RCL Branch 005. Dit geldt ook voor alle organisaties
in Nederland, die 75 jaar bevrijding willen vieren, of stil willen staan bij de slachtoffers die deze bevrijding heeft
gekost. Er zal dus veelvuldig een beroep worden gedaan op RCL005 als het gaat om een bijdrage aan een
evenement. Bijvoorbeeld door het leggen van een krans, het inzetten van onze Colour Party, of het afvaardigen van
een delegatie. Daarnaast zal ook de Promotietent op een aantal plaatsen worden ingezet.
Om e.e.a. goed te laten verlopen is het noodzakelijk dat u, indien u in RCL-tenue bij een evenement aanwezig wilt
zijn, zich aanmeldt via het ledenportaal van de RCL-website www.leden.rcl005.nl. Dit gedeelte van onze website is
alleen voor leden toegankelijk met een password. Indien u nog geen toegang heeft tot dit ledenportaal kunt u dat op
die pagina aanvragen. Op dit ledenportaal staan o.a. alle evenementen waar RCL Branch 005 een afspraak mee
heeft gemaakt om aanwezig te zijn. Aanmelding via het leden portaal (separate optie) is óók noodzakelijk als u in
RCL-tenue aanwezig wilt zijn bij een evenement dat niet op die lijst staat, of bij een social event aanwezig wilt zijn.
Waarom deze aanmelding?
• Het is van belang dat RCL Branch 005 de organisatie van het evenement kan doorgeven hoeveel RCLdeelnemers er bij hun evenement aanwezig zullen zijn. Men is vaak gastvrij en rekent vervolgens op onze
leden m.b.t. de catering.
• Het is van belang dat RCL Branch 005 weet wie aanwezig is/zijn (aantal deelnemers) bij een evenement,
zodat een vertegenwoordiging verzekerd is.
• Het is ook van belang voor RCL Branch 005 om te weten wie er aanwezig is/zijn, in geval van afzeggingen of
calamiteiten. Ook kunnen we elkaar dan snel informeren voor bijvoorbeeld carpoolen of het meenemen van
benodigd materiaal.
• Daarnaast is het van belang te weten wie aanwezig zijn geweest, omdat er vaak vragen komen van buitenaf
wie het evenement hebben bijgewoond.
• En last but not least: Als u ergens aanwezig bent in het RCL-tenue dan wordt u gezien als vertegenwoordiger
van de Legion. Dat schept verplichtingen!
Indien u zich niet aanmeldt, kan RCL005 niet garant staan voor de toegang tot het evenement. Het is niet de
bedoeling dat u dat persoonlijk namens RCL005 doet, tenzij dat vooraf is overlegd met het bestuur van de Branch.
Voor de RCL- Promotietent hoeft u zich niet aan te melden. Daar is een vaste ploeg voor onder leiding van Eelco de
Zee. In onderling overleg spreken zij af wie er aanwezig is, als de tent wordt ingezet. De uitvragen en agenda
meldingen zijn ervoor zodat u weet bij welke evenementen de RCL-Promotietent aanwezig is.
N.B. Uitvragen per email aan individuele adressen, zoals eerder, worden NIET meer verzonden.
Raadpleeg regelmatig de agenda op onze website om op de hoogte te blijven van activiteiten. Deze worden ook
vermeld in de maandelijkse RCL-Nieuwsbrief, voor zover op dat moment bekend.
Mogen wij rekenen op uw medewerking? Het is voor u een kleine moeite, voor het bestuur scheelt het een hoop
vragen. En degenen die het altijd al doen: Dank daarvoor!
Eén ding nog: wel aangemeld maar onverhoopt verhinderd – meldt u zich dan ook even af!
Namens het Bestuur RCL Branch 005,
Ruud Janssen – 1st Vice President a.i.
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Van de Redactie.
Nederlandse Erfgoed Dag.
Het Canadese parlement heeft een motie
aangenomen van Dave Van Kesteren. Van
Kesteren is een parlementslid voor ChathamKent-Leamington. Hij is een zoon van
Nederlandse ouders, die in 1953 naar Canada
emigreerden.
Zijn motie om 5 mei in Canada uit te roepen
tot Nederlandse Erfgoed Dag kreeg bij het
inbrengen in januari 2019 direct steun van alle
partijen. Jaarlijks zal de speciale band tussen
Canada en Nederland zodoende onder de
aandacht worden gebracht. Unaniem werd de
motie op 10 april jl. aangenomen en op 5 mei
dit jaar werd op meerdere plaatsen hieraan al
aandacht besteed.

Frederieke Quispel (l) van de NL Ambassade overhandigde het
echtpaar Van Kesteren het beeld ,,de Handdruk" als symbool van de
sterke band tussen Canada en Nederland. (Foto FB DvK )

“Het geeft een goed gevoel dat een ingediende motie door allen wordt ondersteund”, aldus Van Kesteren.
“Wanneer het gaat om de mensen in Canada en waar we vandaan komen. Het is een geweldig verhaal en het
verhaal is geweldig omdat we allemaal op een of andere manier iets bijdragen en in de gemeenschap inbrengen
waar we allemaal van kunnen profiteren. Dat is de kern wat deze motie betreft”.
De motie is niet alleen bedoeld om de inbreng van Nederlandse immigranten in de Canadese gemeenschap te eren.
Hiermee worden ook de offers van de Canadese veteranen herdacht die hun leven in de waagschaal stelden en vaak
gaven, in de strijd om de bevrijding van Nederland. Die bevrijding wordt elk jaar op 5 mei herdacht.
De Nederlandse Erfgoed Dag is geen nationale feestdag. Van Kesteren hoopt dat er desondanks jaarlijks wat speciale
aandacht aan zal worden besteed. “Ik hoop dat het zal groeien in alle gemeenschappen, dat kinderen van
immigranten en kleinkinderen zullen nadenken en iets bedenken om te doen om het zinvoller te maken”, zei Dave
Van Kesteren. “Volgend jaar, bij de 75ste verjaardag van de bevrijding zal er extra aandacht aan worden besteed”.

Redactie/Editors: Gerard Hendriks – Herman Sligman

5

mailto:redactie@rcl005.nl

Beaumont-Hamel, 1 juli 2019
1 juli is natuurlijk Canada Day, maar het is ook
de dag waarop de tienduizenden slachtoffers
van het eerste gevecht van de Somme (1916)
worden herdacht. Een aantal leden van de
RCL Zone Europe maakten de rit naar
Beaumont-Hamel. Bij het Newfoundland
monument werden de gesneuvelden van
destijds geëerd. Er waren ook veel mensen
uit Newfoundland aanwezig, dus een aantal
Legion leden reikten ons de helpende hand
bij deze, altijd indrukwekkende en zinvolle
ceremonie.

Zelf bleven we overnachten in een mooi B&B met de naam:
Butterworth Farm. Een bekende naam uit de WO I. Genoemd naar
de Engelse componist en musicus luitenant George Butterworth
die tijdens de slag in de directe omgeving sneuvelde. De eigenaren
hadden onlangs hun toegangsweg vergroot. Daarbij was een
geweldige hoeveelheid granaatscherven, helmen en ander WO I
metaal naar boven gehaald.

Een bezoek aan een indrukwekkend Australisch monument, het Thiepval Memorial en de Lochnagar-krater
completeerde onze tour waarna we terugkeerden naar huis.

Column:

Philip Van Leeuwen
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7 juli 2019. Inloopmiddag Mondani
Voor comrades, al dan niet met partner, ter gelegenheid van Canada Day.
In clubhuis Mondani hadden Yvonne en Berry Swarthoff hun uiterste best
gedaan om er een aangenaam “social event” van te maken. Volgens de
bezoekers waren ze daarin weer prima in geslaagd. Om eens een veel
gebruikt cliché in te zetten: het hapje en het drankje waren prima voor
elkaar. Toelichting: het hapje was trouwens een BBQ-hap.
Een bezoek tussendoor aan het Liberation Museum in Lochem was een
welkome afwisseling van een geijkt patroon.
Samengevat: een gezellige, geslaagde middag. Zo gezellig dat niemand
van de aanwezigen een foto naar de redactie heeft gestuurd. Tja,
vakantietijd.
We laten dus onze fantasie even de vrije loop.

Fantasie:

Herman Sligman
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Bergen op Zoom, 13 juli 2019
Circa 200 Canadese militairen bezochten Bergen op Zoom.
Elk jaar doet een groep Canadese militairen mee aan de Vierdaagse in Nijmegen. Dit jaar was een groep van bijna
tweehonderd militairen van de Canadese landmacht, marine en luchtmacht naar Nederland gekomen. In verband
met de viering van vijfenzeventig jaar bevrijding van Bergen op Zoom en omdat de bevrijding ook door Canadese
militairen bevochten was, werd er voorafgaand aan de Vierdaagse een bezoek gebracht aan Bergen op Zoom.
Allereerst werd de Canadese begraafplaats
bij Bergen op Zoom bezocht. Hier werden
tijdens een plechtige ceremonie kransen
gelegd voor de honderden Canadese
militairen die bij de slag om de Schelde
gesneuveld zijn.
Vanaf de begraafplaats vertrokken vier
bussen naar Plein 13 in Bergen op Zoom.
Van daar marcheerde het Canadese
contingent door de Bergse binnenstad naar
het Markiezenhof.

De bevrijding van Bergen op Zoom
maakte deel uit van de Slag om de
Schelde waar Canadese militairen
een sleutelrol speelden in deze
heftige gevechten.
Het is gebruikelijk om bij een
belangrijke veldslag een muziekstuk
te componeren. Hoewel de Slag om
de Schelde heel belangrijk is geweest
in het verloop van de oorlog, was er
nog geen symfonie ter ere van deze
slag geschreven.

In samenwerking met de stichting die verantwoordelijk is voor het programma
van de herdenking van de bevrijding besloot de gemeente Bergen op Zoom hier
wat aan te doen. Steven Dietvorst, componist en muzikant bij het Koninklijk
Nederlands Luchtmacht Orkest en Bergenaar, werd gevraagd om een muziekstuk
te componeren. Het werd ‘Helden van de Schelde’ en dit bezoek van de
Canadese militairen was een passende gelegenheid om dit muziekstuk voor de
eerste keer te laten horen.
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De Militair Attaché van Canada, Colonel Tim
Young, noemde in zijn toespraak de band
tussen Canada en Bergen op Zoom en
vertelde ook over de enorme offers die de
Canadezen in de Tweede Wereldoorlog
gebracht hadden. De slag om de Schelde, lang
onderbelicht gebleven, was van zeer groot
belang omdat met het verjagen van de Duitse
bezetters rond de Schelde, de doorvaart naar
de haven van Antwerpen veiliggesteld was. De
aanvoerroute voor de bevoorrading van de
geallieerde troepen werd hiermee enorm
verkort.
Na afloop vertrokken de bussen met de
Canadezen weer vanaf Plein 13 naar Kamp
Heumensoord bij Nijmegen, waar ze zich
opmaakten voor het lopen van de Vierdaagse.

Gedeeld door:

Klik op foto voor videobeelden

Gerard Hendriks

Waardering voor jarenlange inzet
Aan het einde van de ceremonie op 13 juli in Bergen op Zoom verzocht Detachementscommandant Colonel Eric
Quirion aan de Past President van RCL005, Gerard Hendriks, om even bij elkaar te komen. Gerard was zeer verrast
omdat hij, zeker als Gerard Hendriks persoonlijk maar ook als President van RCL Branch 005, een vitrinekastje kreeg
aangeboden met daarin de Canadese Vlag en de “coins” van 2012 tot en met 2019. Dit als dank voor de vele jaren
ondersteuning van het vierdaagse detachement.
Natuurlijk was Gerard apetrots, maar ook wij, als Branch 005, zijn blij dat de Nederlandse ondersteuning zo wordt
gewaardeerd door onze vrienden in Canada. Mooie waardering Gerard!
w.g.

Ruud Janssen
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