
       THe Royal Canadian legion 
bRanCH 005 

       THe libeRaTion of THe neTHeRlands 

  NIEUWSBRIEF RCL Branch 005 Nr. 2019 – 09 

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: 

WO2 PILOOT BEHOEDDE DORP VOOR RAMP – ONTHULLING PLAQUETTE WONS\ 

Lees het verhaal over Elmer Bagnall Muttart. Hij behoedde een dorp voor een ramp. 
Hij betaalde met zijn (jonge) leven. 

Op 12 oktober 2019 wordt dit in Wons herdacht. 

Redactie/Editors: Gerard Hendriks – Herman Sligman   Mail: redactie@rcl005.nl

In deze editie: 

Van de President 
Oosterbeek Airborne Wandeltocht 
Groesbeek Freedom fietstour 
Adegem 
Nederhorst den Berg onthulling  
Groesbeek para dropping 
Mook herdenking  
Ede – Ginkelse heide 
Herdenkingen Driel/Heteren 
Oosterbeek herdenking Market Garden 
Uitreiking Scholarship 
Poppy campagne 

Op de agenda: 

     5 okt. Veenendaal herdenking H.F. Wakeman 
     7 okt. Veenendaal onthulling monument 
     9 okt. Bestuursvergadering 
   11 okt. Herdenking Driel/Heteren 
   12 okt. Wons onthulling plaquette 
   25 okt. Bergen op Zoom (bevrijdingsconcert) 
   26 okt. Bergen op Zoom (defilé) –  Sloedam 
   27 okt. Bergen op Zoom Memorial Day of Canada  
     2 nov. Herdenking Steenbergen 
     9 nov. Beaumont-Hamel Euro Zone 
   10 nov. Apeldoorn Rem.Day – Vimy Ridge (Euro Zone) – Den Haag 
   11 nov. Groesbeek Remembrance Day 
   16 nov. Ede concert 75 jaar Vrijheid 
   23 nov. Ter Apel jaarlijkse herdenking (nu 75 jaar) 
     4  dec. Bestuursvergadering 
    24 dec. Lichtjesavond (o.a. Holten, Groesbeek, Bergen op Zoom) 

mailto:redactie@rcl005.nl
http://www.rcl005.nl/agenda-google-versie-3/
https://www.facebook.com/rcl005.nl
http://www.rcl005.nl/nl/foto-album-2019/
http://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/2019/Story%202019-09%20WONS%20NL.pdf
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Bericht van uw President.  

Bevrijdingsactiviteiten. 
We zijn begonnen met het 75st bevrijdingsjaar van Nederland en dat betekent extra veel 
herdenkingen en bevrijding activiteiten. Dit kost heel veel tijd en geduld van onze leden en 
vooral van hen die zich actief in zetten als Colour Party leden en als deelnemer aan een 
delegatie. Daarom vraag ik ook alle leden die niet altijd aanwezig zijn om een tandje bij te 
zetten en deel te nemen aan deze activiteiten. 

Poppy Drive. 
Daarna gaan we nog een belangrijke tijd tegemoet en dat is de Poppy Drive. We zijn heel actief in het Westen van 
het land en zouden dit ook graag willen uitbreiden naar andere delen van het land. Dus als iemand een idee heeft 
voor andere initiatieven in Nederland, dan sta ik open voor suggesties. Wel er rekening mee houden dat de Poppy 
geld moet opleveren en dat we ons aan de regels en voorschriften van het Poppy beleid (Internationaal en van 
RCL005) moeten houden. 
 
Zone Europe update. 
We hebben op zaterdag 7 september een Zone meeting gehad en daar werden een aantal dingen besproken. Ten 
eerste is het herdenking programma van Zone Europe op 9,10 en 11 November a.s. 
9 november op Beaumont-Hamel, 10 november Vimy Ridge en 11 november Groesbeek. Colour Party en deelnemers 
kunnen zich aanmelden. Het plan is om van 8 op 9 november te overnachten op Butterworth Farm, Noord-Frankrijk.  
De Zone vergoedt de kosten voor overnachting en het transport (brandstof) voor één voertuig. 
Daarna hebben we een gesprek gehad met Comrades van België en gevraagd of deze interesse hadden om Branch 
004 te verhuizen naar België. Ze vonden het een goed plan. Ze hebben de informatie gekregen wat er gedaan moet 
worden en zullen hierop terugkomen nadat ze een vergadering hebben gehad met de rest van hun groep. We 
wachten af en houden jullie hiervan op de hoogte. 
 
SALHR. 
Ook hebben we informatie gekregen van de Battlefield Tour van het South Alberta Light Horse Regiment. Colour 
Party leden die hen graag willen begeleiden bij de herdenkingen op 23,24 en 25 Oktober 2019, kunnen informatie 
hierover krijgen via onze Sgt@Arms. Mogelijke huisvesting is in Bergen op Zoom in de Sporthal. 
 
Promotie tent. 
Ik heb vernomen dat onze Promotie tent het ontzettend druk heeft gehad gedurende de maand september tijdens 
een aantal evenementen. Daarvoor mijn petje af voor deze kleine, hardwerkende groep leden. Bravo Zulu. 
 
Ter afsluiting: ik hoop velen van jullie te zien op de komende evenementen in oktober 2019. 
 

Martin  Reelick   

 
President 
Royal Canadian Legion Branch 005 
 
 
                                                              

mailto:redactie@rcl005.nl
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Airborne Wandeltocht 7 sept. 2019. 
 
De Airborne Wandeltocht, ’s werelds grootste 
eendaagse herdenkingswandeltocht, vond voor de 
73e keer plaats op zaterdag 7 september. 
Deze wandeltocht, in het kader van de Slag om 
Arnhem 1944, vindt ieder jaar plaats op de eerste 
zaterdag in september te Oosterbeek. De eerste tocht 
was al twee jaar na de oorlog, in 1947. De Airborne 
Wandeltocht is een eerbetoon aan de ruim 1.700 
Britse en Poolse militairen die in de Slag om Arnhem 
het leven lieten en begraven liggen op de Airborne 
Begraafplaats in Oosterbeek. 
Dit jaar waren er meer dan 32.000 deelnemers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s: © Gerard Burgers 

mailto:redactie@rcl005.nl
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Freedom fietstour 
7 september 2019. 
 
In het weekend van 7 en 
8 september werd een 
tweedaagse, historische 
fietstocht georganiseerd 
door het mooie Rijk van 
Nijmegen. Twee dagen 
fietsen voor jong en oud! 
Onderweg kwamen de 
deelnemers langs tal van historische plekken waar ze Operatie Market Garden, de bevrijding en alles daaromheen 
konden zien, herdenken en beseffen. 

 
Foto’s: © Harvey van Dijk 

mailto:redactie@rcl005.nl
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Column: Philip Van Leeuwen 
 

ADEGEM, 8 SEPT. 2019 

Vandaag nam een delegatie van The 
Royal Canadian Legion Zone Europe, 
waarvan ik deel uitmaakte, deel aan 
de herdenking in Adegem, België. 
Daar werd op de Canadese 
begraafplaats de 75e verjaardag van 
de bevrijding van België herdacht. 
De afgevaardigde van de koning had 
het geluk onder een paraplu te 
zitten toen de regenbuien op ons 
neerkwamen. Toch kwam de zon 
erdoor, toen waren de meesten 
toch al nat. We waren getuige van, 
en namen deel aan een 
indrukwekkende maar niet minder 
warme ceremonie die zeer goed 
werd bezocht. 

Een Canadese veteraan uit WO II, 
die net 100 jaar oud was geworden, 
stal de harten van iedereen. Een 
groot deel van de scheeps-
bemanning van HMCS St. John's was 
ook aanwezig. Als het gaat om het 
leggen van kransen en bloemen 
wordt er in België niet beknibbeld, 
kan ik u verzekeren. Het was goed 
om daar te zijn en onze 
aanwezigheid werd zeer op prijs 
gesteld. 

mailto:redactie@rcl005.nl
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Nederhorst den Berg, 13 sept. 2019. 
 
Onder grote publieke belangstelling werd 
vrijdag jl. een oorlogsmonument aan de 
Randweg onthuld. Het was een waardige 
ceremonie waar Nederhorst den Berg 
trots op mag zijn, mede door de inzet van 
de Historische Kring en veel vrijwilligers. 
Op de plek waar op 15 mei 1943 om 02.45 
uur een Engelse bommenwerper 
neerstortte met aan boord vier 
Canadezen en één Brit, opende de Colour 
Party van de Royal Canadian Legion met 
vijf fraai gedecoreerde veteranen de 
plechtigheid.  
(Uit: weekblad Wijdemeren door Herman Stuyver) 
 

 
De familie van de omgekomen Canadees Thomas How was speciaal naar Nederhorst den Berg gekomen voor de 
onthulling van een vliegtuigmonument. Tommy, zoals ze hem noemen, was één van de bemanningsleden van de 
bommenwerper. 

 
Jane is 89 jaar en een nichtje van Thomas. Ze kan 
hem nog goed herinneren. "Vroeger speelden we 
samen in het bos. Hij was een stille jongen", vertelt 
ze. “Zijn dood had een grote impact op de familie, 
want het was een grote familie met vooral meisjes. 
Slechts drie jongens waren in de familie en twee 
van hen zijn overleden tijdens oorlog”.  
 
 
 
 
 

Column: Herman Sligman  

mailto:redactie@rcl005.nl
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Gemeente Berg en Dal, 17 en 18 sept. 2019. 
 
In september 1944 landden duizenden parachutisten in en om Groesbeek als onderdeel van de Operatie Market 
Garden. Het accent voor de herdenking lag dan ook op activiteiten in Beek en Groesbeek. Van Operatie Market Garden 
was daar het zwaartepunt. Beter gezegd: “Operatie Market” (luchtlandingen). “Garden” was de codenaam voor het 
grondoffensief vanuit België.   
 
Op 17 september 2019 was het 75 jaar 
geleden dat de Amerikaanse para’s van de 
82st Airborne Division tijdens Operatie 
Market landden op de velden rond 
Groesbeek. Een herdenkingsceremonie is 
op die dag gehouden bij het Generaal 
Gavin Monument. Onder de talrijke  
genodigden waren een aantal veteranen 
van het eerste uur. De Canadese 
ambassade was vertegenwoordigd door 
Militair Attaché Col. Tim Young en Liaison 
Officer Gerard Hendriks. Namens RCL 
Branch 005 hebben Danny Murphy en 
Ruud Janssen een krans gelegd. 
 

 

 

Foto’s: Richard Hendriks 

 

Over de verschillende activiteiten rond 75 jaar Market-Garden is de laatste tijd erg veel geschreven en gezegd. 
Bladen en andere sociale media lopen over van verhalen, foto’s en video’s. In deze Nieuwsbrief beperken wij ons 
enigszins. “Less is more” is hier het motto.  

mailto:redactie@rcl005.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Market_Garden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Market_Garden
https://nl.wikipedia.org/wiki/James_Gavin
https://nl.wikipedia.org/wiki/James_Gavin
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Ook bij landgoed ,,de Heuvel” in Groesbeek 
werden de luchtlandingen herdacht. 

 

 

 

De jaarlijkse internationale luchtlandingsoefening 
“Falcon Leap” stond dit jaar in het teken van die 
herdenking. Vanaf vliegveld Eindhoven startten 
vijf Hercules toestellen.  

  

 

 

Foto’s: uit DefensieFotografie 
              Martin Bos 
 
 
 

◄ 
Op deze foto klikken voor video 
opnamen (Remco Wildeman) 
 
 

 
 
 

Column: Herman Sligman  

mailto:redactie@rcl005.nl
https://defensiefotografie.nl/reportage/oefeningen/falcon-leap-2019/
https://www.youtube.com/watch?v=7WNRgm0uwO8&feature=youtu.be
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Herdenking Mook, 20 sept. 2019. 
 
Vrijdag 20 september was het 
precies 75 jaar geleden dat Mook en 
Molenhoek werden bevrijd. Daarom 
vond er een herdenking plaats bij het 
Antonio Barbaro monument aan de 
Maasdijk, ter hoogte van de oude 
veerstoep bij de Spoorbrug in Mook. 
 
De herdenking stond in het teken van 
de beslissende rol die geallieerde 
troepen hebben gehad bij de 
bevrijding van deze regio. Bijzonder 
is dat de frontlijn door gemeente 
Mook en Middelaar liep. 

De dorpen Middelaar en Plasmolen werden pas 
in februari 1945 veroverd op de Duitsers. De 
gemeente Mook en Middelaar heeft in de 
oorlogsjaren zwaar geleden met veel dodelijke 
burgerslachtoffers. Een zeer groot deel van de 
woningen en andere bouwwerken werd door het 
oorlogsgeweld volledig verwoest. 
Bij de herdenking waren o.a. ook aanwezig de 
dochter van Generaal Gavin, Chloe Gavin en 
Majoor Garret Book met een detachement van 
het 23e Field Squadron, 2e Combat Engineer 
Regiment Canadian Armed Forces. 

Vertegenwoordigers waren er ook van de Amerikaanse en Canadese ambassade. De Colour Guard werd geleverd door 
de 82ste Luchtlandingsdivisie (USA), die als de officiële bevrijders van Mook worden beschouwd. 
 
RCL Branch 005 was niet officieel vertegenwoordigd. Twee comrades waren present in tenue:  Gerard Hendriks als 
Liaison Officer Canadese Ambassade en ondergetekende individueel. 
 

 

Foto’s:  beelden uit video Gerrie van der Meulen,  voor video klik hier.                                              Column: Herman Sligman  

mailto:redactie@rcl005.nl
https://www.liefdevoorlimburg.nl/omgeving/bezienswaardigheden/oorlogsmonument-antonio-barbaro
https://www.youtube.com/watch?v=xQXeIhpFmUs
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Herdenking Ede, 21 sept. 2019. 
 
Ook hier, bij de 75e verjaardag 
van Operatie Market Garden, 
had de organisatie de 
herdenking en de dropping 
grootschalig opgezet. Op de 
Ginkelse Heide sprongen 
zaterdag 21 september bij de 
luchtlandingen ruim duizend 
parachutisten uit vliegtuigen en 
was er een herdenking met 
onder anderen prinses Beatrix 
en prins Charles bij het 
monument. 
De belangstelling was enorm, 
naar schatting meer dan 
100.000 mensen namen het 
gebeuren waar. 

 
Foto’s: 
Theo Beumer   
 
Voor enige 
videobeelden 
klik op foto 
hiernaast 

     → 
 
 

Door het overweldigende randgebeuren zou je bijna vergeten dat dit de mensen zijn die het verdiend hebben echt  
in het middelpunt van de belangstelling te staan.            
(beide foto’s: Freek Wolff)       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Column: 

Herman Sligman 

mailto:redactie@rcl005.nl
https://www.youtube.com/watch?v=G9irSBp1MAo&feature=youtu.be
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Herdenking Driel, 21 september 2019. 
 

Het waren de helden van de middag. Veteraan 
Kubinski, Staszkiewicz en Cisek. De drie nog 
levende Poolse veteranen die onderdeel waren 
van de Slag om Arnhem. Cisek was zelfs voor het 
eerst weer terug in Driel, na zijn sprong in het 
ongewisse in 1944. In aanwezigheid van de 
Britse kroonprins Charles waren zij een minuut 
stil, legden een krans en luisterden naar muziek 
en toespraken. 
 

 
Niet vaak was er zo’n hoog bezoek bij de herdenking van de 
Poolse bijdrage aan de Slag om Arnhem. Prins Charles bezocht de 
herdenking in Driel, legde als eerste een krans en bezocht een 
tentoonstelling in de Drielse kerk. 
(Tekst: De Gelderlander, foto’s ©ANP) 
 
 
 
ENGINEERS MONUMENT DRIEL. 
 

Op zaterdag 21 september jl. werd, circa 75 jaar 
na dato, de evacuatie herdacht van Poolse en 
Britse Airborne troepen door Britse en Canadese 
genietroepen. De actie is bekend onder de naam 
“Operatie Berlin” en vond plaats in de nacht van 
25 op 26 september 1944. Uiteraard werden er 
kransen gelegd en waren er leden van RCL Branch 
005 aanwezig. Comrades Marc van Aken en Fred 
Blom zetten de overgekomen veteranen nog 
eens extra in het zonnetje, wat zoals op de foto 
te zien is, met een brede glimlach werd 
gewaardeerd. 
 

Column: Herman Sligman  

mailto:redactie@rcl005.nl
https://liberationroute.nl/the-netherlands/pois/r/retreat-of-the-british-1st-airborne-division
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Herdenking Oosterbeek, 22 september 2019. 

 
Zondag 22 september 2019 was op de Airborne War Cemetery in Oosterbeek de jaarlijkse herdenking van de 
slachtoffers van Operatie Market Garden 1944. Er waren veel mensen naar de herdenking gekomen evenals 
afgevaardigden van de betrokken landen en vele veteranen die in de slag hun “maten” verloren. Ieder jaar, vanaf 1945, 
worden er tijdens de ceremonie bloemen gelegd op de graven van de slachtoffers door de “Bloemenkinderen”. Dit is 
een traditie die nu al drie generaties is doorgegeven en ook dit jaar waren zij aanwezig (jong en oud). 

Voor enige videobeelden klikt u op onderstaande foto. ↓ 

mailto:redactie@rcl005.nl
https://www.gelderlander.nl/video/drukke-herdenking-op-airborne-begraafplaats-oosterbeek~p102392
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Naast de diverse legeronderdelen die de eer bewijzen, 
wordt er altijd een Colour Guard opgesteld van Britse en 
Poolse vlaggendragers. De Colour Party van RCL005 maakt 
hier sinds een paar jaar ook deel van uit. 
 
Vele kransen werden gelegd voor en rond het Cross of 
Sacrifice, met name door de veteranen, die ondanks hun 
hoge leeftijd, soms ondersteund, hun “maten” wilden 
eren. 
Ook werd een krans gelegd door de Canadese 
Ambassadeur H.E. Mrs. Sabine Nölke, samen met Col. Tim 
Young, de militair attaché van Canada. Voor Mrs. Nölke 
was het één van haar laatste herdenkingen voordat zij het 
ambassadeurschap overdraagt aan haar opvolger.  
Natuurlijk was er na de ceremonie nog even een 
samenkomst om afscheid te nemen van “onze” Sabine en 
haar man Chris. Namens RCL Branch 005: veel dank aan 
Ambassadeur Sabine Nölke en Chris Ram voor alle 
aandacht die zij hebben gegeven tijdens de vele 
herdenkingen en ceremonies in de afgelopen jaren. En 
niet te vergeten: de support aan onze Branch. 
 
 
 

mailto:redactie@rcl005.nl
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Lochem, Mondani, 28 sept. 2019.

Een gebeurtenis van geheel andere aard. Passend in het kader van ‘’Educatie”, één van de doelstellingen van RCL 
Branch 005.  
Een gulle gift van NAVCAN in 2018 maakt het ons mogelijk deze doelstelling een extra zetje te geven. 

Het Canisius College uit Tubbergen heeft 
al een aantal jaren een uitwisseling van 
studenten met Canada in het kader van 
herdenken/gedenken. Omdat het bestuur 
van mening is dat de Canadese gift niet in 
het normale kostenpatroon moet 
ondergaan is besloten om dit jaar een 
drietal studenten een Scholarship aan te 
bieden. Zij vertrekken in oktober voor 
enige weken naar Canada en kregen op 
deze manier een (financieel) 
ruggensteuntje. 

President Martin Reelick verzorgde de 
algemene inleiding en schetste een beeld 
van RCL in het algemeen en van Branch 
005 in het bijzonder. Penningmeester 
Peter Mensink gaf een toelichting op de 
gevolgde selectieprocedure waaruit de 
aanwezige studenten (alle drie dames!), 
op grond van hun ingediende motivatie 
brieven, waren geselecteerd. 

Vergezeld van ouders/familieleden waren zij 
het middelpunt van deze kleine, maar zo 
bijzondere bijeenkomst. Gastvrouw Yvonne 
Swarthoff van Mondani (tevens Liaison 
Officer Social Events voor Branch 005) had 
een prima ‘’versterking inwendige mens” 
georganiseerd. 

Wij wensen alle drie succes bij hun verkenning 
aan de andere kant van de Oceaan.  Afsluitend 
zeggen we:  ‘’Come home safe en laat ons 
delen in jullie ervaringen”. 

Volledigheidshalve dient vermeld te worden 
dat de Stichting ‘’Faces to Graves” ook een 
bijdrage ontvangt. 

Column: Herman Sligman

Midden (in tenue)  links Martin Reelick, rechts Peter Mensink 

mailto:redactie@rcl005.nl
https://www.navcanada.ca/en/Pages/default.aspx
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POPPY CAMPAGNE. 
De meest memorabele tijd van het jaar.  
 
In Canada worden elk jaar op 11 november om 11 uur 's morgens, ongeacht op welke dag 
van de week deze datum valt, in steden en dorpjes door het hele land officiële 
herdenkingsbijeenkomsten gehouden. Meestal gebeurt dit bij het plaatselijke 
herdenkingsmonument (the cenotaph), waar namens overheidsinstanties, verenigingen, 
kerken en individuelen kransen worden gelegd. 
 

Vanaf de laatste vrijdag in oktober tot en met elf 
november is de poppy in het straatbeeld in Canada waar 
te nemen. 
In Nederland wordt de poppy (overwegend) slechts bij 
een herdenking gedragen. Al een aantal jaren zetten 
leden van RCL Branch 005 zich in voor de Poppy 
Campagne. Ook in 2018 waren zij actief. Door een 
hapering in onze Nieuwsbrief-serie is hun werk niet echt 
onder de aandacht gebracht. Daarom in deze editie een 
aantal foto’s van 2018.  Uit respect en waardering voor 
hun inzet.  
 
 
 
 Wassenaar 

mailto:redactie@rcl005.nl
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Indien u van plan bent, en informatie of ondersteuning wilt, om ook in uw woonomgeving een poppy campagne te 
starten neem dan contact op met Danny Murphy, de leider van de Poppy-campagne. Per mail te bereiken onder 
chairmanpoppy@rcl005.org.  
Afsluitend een, zo goed mogelijk uit het Engels vertaald, gedicht van Paul Hunter. Kort en krachtig, maar met een 
wereld van gevoelens er in, die exact de betekenis van een poppy (klaproos) op de revers schilderen. 
 

Ik ben geen verheerlijking 
van een oorlog  of conflict. 

Geen modegril voor één keer, 
noch sieraad of symbool, maar méér. 

 
Ik ben een nagedachtenis 

aan een vader of een zoon. 
Een blijvende herinnering 

aan jullie allemaal. 
 

Ik ben van papier of van metaal, 
ik ben oud of glanzend nieuw. 
Een manier om dank te zeggen 

aan jullie allemaal. 
 

Ik ben een simpele klaproos, 
een signaal aan jullie allen. 
Dat geloof en moed en eer 

zullen staan waar helden vallen. 
 
 
 
 
 
 

Herman Sligman 

Wilnis (Gemeente De Ronde Venen) 

mailto:chairmanpoppy@rcl005.org
mailto:redactie@rcl005.nl



