
 

       THe Royal Canadian legion                      
bRanCH 005 

       THe libeRaTion of THe neTHeRlands 

 
  NIEUWSBRIEF RCL Branch 005 Nr. 2019 – 11 

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.  

Klik ergens op het blok om het verhaal te lezen.  

 

 

 

Riskante eerste dropping voor Lancaster met 5 Canadese crewleden  

Vervolg op achtergrondverhaal in editie 2019-10. 
Jongen op speurtocht naar eten. 

Veel later gevolgd door een ontmoeting die men amper voor mogelijk houdt. 
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In deze editie: 
 
Van de President 

Van het Bestuur 

Redactie Nabrander en meer 

Herdenking Steenbergen- Welberg  

Beaumont-Hamel / Vimy 

Apeldoorn - Den Haag 

Groesbeek 

Red Maple Soirée 

Bijdrage Comrades 

 

 

   

 

 

 

 

 

Op de agenda: 
    
     4  dec.  Bestuursvergadering 

    24 dec.  Lichtjesavond (o.a. Holten, Groesbeek, Bergen op Zoom) 

    15 jan.  Bestuursvergadering 

    19 jan.  Nieuwjaars receptie (uitnodiging volgt) 

      5 feb.  Bestuursvergadering 

      1 mrt.  Algemene Ledenvergadering (uitnodiging volgt) 

  

                   

 

Bob Upcott 

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%202019-11%20NL%20rev.pdf
mailto:redactie@rcl005.nl
http://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/2019/Story%202019-11%20NL%20rev.pdf
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Van uw President. 
 
Voordat je het weet is het alweer 2020 en dit gezegd hebbende, is deze Nieuwsbrief  weer 
de laatste die uitkomt in 2019. We zijn druk bezig met herdenkingen van 75-jaar bevrijding 
van Nederland. Voor degene die hebben deelgenomen: heel veel dank.  

Ook de komende maanden in 2020 zijn er nog genoeg activiteiten waarvoor wij zullen 
worden uitgenodigd en naar toe zullen gaan. Er zijn er dit jaar veel  door heel Nederland 
heen en we willen graag overal vertegenwoordigd zijn. 

Echter, we hebben te doen met vrijwilligers, tijd en afstanden en dan staan we soms voor vervelende keuzes en 
moeten wij organisaties teleurstellen. In dit kader wil ik graag alle leden erop wijzen dat binnenkort de 2020 agenda 
uitkomt en nodigen we iedereen uit om goed na te kijken waar je tijd in je agenda hebt om aanwezig te zijn bij de 
Herdenkingen; hetzij als deelnemer in de Colour Party, lid voor een kranslegging of als delegatie. 

Ik wil de leden bedanken die zich dit jaar hebben ingezet voor onze Remembrance Poppy drive.  Het was toch, ondanks 
onbekendheid in Nederland, een behoorlijk succes en niet alleen dank voor uw tijd maar ook voor het meedenken hoe 
we op andere manieren geld kunnen inzamelen. 

Ter afsluiting wil ik alvast U allen goede Feestdagen en een prettige jaarwisseling toewensen. 

 

Martin Reelick 

 
President 
Royal Canadian Legion Branch 005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Van het Bestuur.   
 
Data Nieuwjaarsreceptie en Algemene Ledenvergadering: 
Vanuit de RCL-bestuursvergadering van 13 november jl. kunnen wij berichten dat de 
Nieuwjaarsreceptie 2020 op zondag 19 januari van 13.00-16.00 uur is gepland. De Algemene 
ledenvergadering zal plaatsvinden op zondag 1 maart van 13.00-17.00 uur. Voor beide 

bijeenkomsten zal nog een uitnodiging en benodigde documenten worden verzonden aan alle leden. 
 
RCL005 als “leverancier”: 
De laatste tijd zijn van diverse organisaties vragen binnengekomen voor de levering van Poppies en kransen. Het RCL 
bestuur heeft de beslissing genomen dat RCL005 geen leverancier kan zijn voor deze items. T.a.v. de Poppies is onlangs 
een aangepast beleid gepubliceerd op de ledensite. Indien er kransen en/of Poppies benodigd zijn voor een herdenking 
waar RCL005 bij aanwezig is of er zijn vragen daaromtrent dan kunt u zich richten tot het bestuur via 
secretariaat@rcl005.nl 
 
Herziene “Instructie Herdenken”: 
Er is een herziene versie gemaakt van de “Instructie Herdenken”. Deze zal binnenkort op de ledensite gepubliceerd 
worden. Hierin staat hoe het bestuur van RCL005 de gedragsregels van de leden van de Branch uitgevoerd ziet worden 
tijdens en rond de herdenkingen waar RCL005 bij aanwezig is. Daarin staan ook regels t.a.v. het RCL-tenue zoals Branch 
005 dat voorstaat. 
 
Reclame uitingen in RCL005 media: 
Er is een aantal vragen gesteld door organisaties in Nederland EN Canada of zij commerciële berichten mogen plaatsen 
op media van RCL005, zoals Facebook en website. Er is vooralsnog besloten, gezien de ANBI status die RCL005 geniet, 
om hieraan geen gehoor te geven. Het plaatsen van een logo van sponsoren behoort wel tot de mogelijkheid, maar 
daar is tot heden nog geen vraag naar. 
 
Wijziging invulling bestuursfunctie secretaris RCL005: 
Onlangs heeft comrade Eelco de Zee, secretaris van RCL Branch 005, te kennen gegeven dat hij vanwege een sterke 
toename van zijn privé en zakelijke werkzaamheden de uitoefening van zijn functie als secretaris niet meer kan 
garanderen. Hij heeft daarom zijn functie neergelegd en aan het bestuur van RCL005 gevraagd om voor vervanging 
zorg te dragen. Hij heeft aangegeven met zijn vrouw Evelien wel voor de operationele uitvoering van de promotietent 
te willen blijven zorgen. 
Na overleg is comrade André Bogerman bereid gevonden de functie van secretaris over te nemen, in ieder geval tot 
aan de eerstvolgende bestuursverkiezing. André zal zich, in verband met de komende drukke periode van het 75ste 
bevrijdingsjaar, in eerste instantie gaan bezighouden met het verbeteren van de in- en externe communicatielijnen. 
Daarnaast zal hij de kwaliteit en validiteit van de ledenlijst screenen en vergelijken met hetgeen in Canada 
geregistreerd is. 
De leden van het bestuur zijn verheugd dat André zo snel bereid is gevonden de helpende hand te reiken en zal hem 
hierbij van harte ondersteunen. 
 
Ruud Janssen  
1st Vice President Royal Canadian Legion Branch 005 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
mailto:secretariaat@rcl005.nl
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NABRANDER. Een rubriek in overleg met de redactie. 
 
Af en toe plaatsen we hier een artikel over een gebeurtenis die langer geleden 
plaatsvond, maar die, om welke reden dan ook, niet in onze Nieuwsbrief stond. 
Echter, naar onze mening het alsnog vermelden waard is. 
 
Herdenking Ter Apel, 23 november 2018. (inderdaad eenjaar geleden) 

 
Al vanaf begin 2018 zijn wij, Joop, Hennie en Roelf van der Veen, geen verplichtingen aangegaan voor vrijdag 23 
november. 
Een jaar eerder, bij de herdenking in Ter Apel, werd ons gevraagd of we weer zouden deelnemen aan de ceremonie. 
In 2018 was het 75 jaar geleden dat een AVRO-Lancaster neerstortte op de Kloosterveenweg. Het vliegtuig behoorde 
tot het 405th Pathfinder Squadron van de Royal Canadian Airforce. Zes bemanningsleden kwamen om het leven bij de 
crash. Slechts één kon het brandende vliegtuig op tijd verlaten en werd gevangen genomen. De omgekomen 
vliegeniers kregen een laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats in Ter Apel. De 75e verjaardag van de tragedie 
werd uitgebreider herdacht. RCL Branch 005 was vertegenwoordigd en de deelname van hun Colour Party en het 
Highland Regiment Pipes & Drums droegen extra bij aan de ceremonie. 

Na ontvangst van de genodigden en overige 
gasten, werd een herdenkingsdienst 
gehouden in de St. Willibrorduskerk. De 
dienst werd bijgewoond door veel mensen. 
Ook door kinderen van de basisschool die 
tekeningen van het thema hadden gemaakt. 
Op school was er tijdens de lessen veel 
aandacht aan besteed. 

Speciale gasten waren overgekomen uit 
Canada, namelijk: Robert Lawrence, een 
kleinzoon van een jongere broer van een van 
de slachtoffers en zijn vrouw. De vader van 
Robert en zijn grootvader hadden al eerder 
de herdenkingen bijgewoond in Ter Apel. 

De aanwezigheid van deze familieleden bracht ons emotioneel 
dichter bij de mannen die hier begraven liggen. Dat ze hier 
kwamen om familieleden te herdenken, deed ons de 
tussenliggende jaren vergeten. Tijdens de herdenking 
herinnerden we ons de waarde van onze vrijheid en tegen welke 
prijs deze werd bereikt. 

Robert Lawrence sprak zijn waardering uit voor Nederland in het 
algemeen en het organisatiecomité in Ter Apel. In het bijzonder 
voor de manier waarop de gevallen bevrijders worden geëerd en 
herdacht.  

mailto:%20redactie@rcl005.nl
https://aviation-safety.net/wikibase/wiki.php?id=218184
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Na de dienst in de kerk gingen we te voet naar de 
begraafplaats. Voorafgegaan door de Pipes & Drums 
en de Colour Party. 

Op de begraafplaats werden kransen gelegd door de 
familieleden, namens de Canadese ambassade, 
namens RCL Branch 005 en, niet te vergeten door 
leerlingen van de school, die een zelfgemaakte krans 
hadden meegebracht. Een gedicht werd gereciteerd 
en de volksliederen werden gespeeld. Hierna eindigde 
de ceremonie met een parade langs de graven. Een 
bijzonder moment was de “Flypast“ van twee 
historische vliegtuigen. (Beech-18 en Harvard) 

 

 

Na de herdenking was er gelegenheid om over de 
ceremonie te praten, sociale contacten te onderhouden of 
nieuwe te ontwikkelen. Het gerucht ging dat de herdenking 
eens in de vijf jaar zal plaatsvinden. De reden: de 
belangstelling voor de herdenking in de tussenliggende 
jaren is te klein. Persoonlijk vind ik dat we jaarlijks moeten 
herdenken. Het aantal mensen dat getuige is geweest van 
deze verschrikkelijke periode in onze geschiedenis is sterk 
afgenomen. Onze morele plicht is het eren en herdenken 
van de slachtoffers die hun leven hebben gegeven voor 
onze vrijheid. 

De lokale organisatie verdient dank voor haar inspanningen. Hopelijk gaan ze door met hun taak. 

Column: Roelf van der Veen  

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Tip van de redactie voor de geïnteresseerden:  

 

 

 

Wanneer u uw overzeese familie, vrienden of bekenden mee wilt laten lezen attendeer hen dan op deze 
website. 

NOS 75 jaar bevrijding 
Wekelijks verzamelen zij in een (Nederlandse) nieuwsbrief artikelen, die ze maken voor de speciale site rond 75 jaar 

bevrijding. U kunt zich hier aanmelden: https://bit.ly/2XUIUHg in Dutch. 

NOS 75 years of liberation 
Every week in a (English) newsletter they collect articles, that they make for the special site around 75 years of 

liberation in the Netherlands.  

If you want to stay informed, you can subscribe here: https://bit.ly/37Nxk5i in English. 

 

Stichting Faces to Graves.  

Blijf op de hoogte van het prachtige werk 
dat deze stichting doet. Zeker ook gelet op 
hun plannen voor 2020 wanneer in 
Nederland nationaal 75 jaar Vrijheid 
wordt gevierd. 

Klik op de foto hiernaast voor de jongste 
Nieuwsbrief van de stichting. 

 

De Nederlandse NOS-televisie heeft een website waar vele verhalen in 
staan vermeld over de Tweede Wereldoorlog en 75 jaar bevrijding van 
Nederland. Misschien bent u geïnteresseerd in de nieuwsbrieven? 

The Dutch NOS Television has a website in which many stories are told 
about WWII and the 75th Liberation of the Netherlands. Maybe you are 
interested in the newsletters?  

https://nos.nl/75jaarbevrijding/   (Dutch) 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
https://bit.ly/2XUIUHg
https://bit.ly/37Nxk5i
https://nos.nl/75jaarbevrijding/
https://www.facestograves.nl/newsletters/NEWSLETTER%20No%208%20Autumn%202019.pdf
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HERDENKEN EN VIEREN.  Steenbergen & Welberg, 2 november 2019. 

Op 2 november 2019 was het 75 jaar geleden dat West-Brabant werd bevrijd in de Slag om de Schelde. Na een zware 
strijd van vijf weken, met aan beide kanten duizenden slachtoffers, was de Scheldemonding vrij.  

Het laatste, zware gevecht in het Brabantse deel vond plaats in de gemeente Steenbergen, vooral bij Welberg. 
Vanwege de heftige gevechten, het vergissingsbombardement op Dinteloord en de vele slachtoffers, leeft de Tweede 
Wereldoorlog in de gemeente nog volop. Een werkgroep met vertegenwoordigers uit bijna alle kernen van de 
gemeente had een programma samengesteld om de slachtoffers te herdenken en de bevrijding te vieren. 

HERDENKING ALGONQUIN REGIMENT. 
 
Het Algonquin regiment was één van de Canadese legeronderdelen dat gestreden heeft voor de 
bevrijding van Welberg en Steenbergen. In september 2019 waren al een dertigtal Canadeze gasten 
overgekomen voor een plechtigheid bij o.a. ,,de Klok”. 
  
HERDENKING GIBSON & WARWICK. 
 

Eveneens in september 2019 was er een 
plechtigheid bij het Propeller monument 
in het Stadspark te Steenbergen. In de 
ochtend legden scholieren van de 
Gummarusschool een krans bij het 
monument voor Gibson en Warwick 
(RAF). Tevens werden de vliegers 
herdacht die op het grondgebied van de 
gemeente Steenbergen zijn neergestort.  

 
 
HERDENKING 2 NOVEMBER. 
 
De Gemeente Steenbergen 
ontving zaterdags ruim honderd 
Canadese gasten van het South 
Alberta Light Horse Regiment, dat 
zwaar heeft gevochten bij 
Welberg. Zij kregen onder meer 
een rondwandeling door de stad 
en een lunch in de Gummaruskerk 
aangeboden. Gekleed in originele 
Canadese en Duitse uniformen uit 
de Tweede Wereldoorlog speelden 
twee re-enactment groepen een 
aantal scènes na.  
 

Klik op foto voor video 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
https://www.youtube.com/watch?v=u0LJNY83LZU
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Klaproosviaduct Welberg.  
 
In de middag was het de beurt aan het 
Klaproosviaduct. Op deze prachtige locatie werd 
door de dorpsraad Welberg een 
informatiepaneel onthuld, waarbij ook het 
concept van het beschilderen van het  viaduct 
symbolisch werd overhandigd aan de 
Canadezen.  
 

 
 
 
Bevrijdingsmonument “de Klok”.  
 
Om 14.30 uur vond de officiële 
herdenking plaats bij het 
bevrijdingsmonument “de Klok” aan de 
Canadezenweg. Tijdens deze herdenking 
namen de Canadese gasten het 
voortouw maar er waren ook rollen 
weggelegd voor de nabestaanden van de 
burgerslachtoffers, en de leerlingen van 
de Pius X school van Welberg die een 
tweetal liederen hadden ingestudeerd. 
Er werden  bloemen gelegd en de klok 
werd nog lang geluid.  

 
RCL Branch 005 was vertegenwoordigd 
door Don Paauwe en Loes & Gerard 
Hendriks. Jammer was het dat André 
Bogerman, die eveneens bij de kranslegging 
aanwezig zou zijn, door ziekte verstek 
moest laten gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Column:  Gerard Hendriks  

Beeld uit video St. Lokale Omroep Steenbergen 

Foto: Wil Rombouts 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Beaumont-Hamel en Vimy Ridge. 9 en 10 november 2019. 
 
Herdenkingsdiensten waaraan werd deelgenomen door 
RCL Zone Europe. 
Een jaar gaat snel voorbij. Opnieuw waren leden van Royal 
Canadian Legion van Zone Europe aanwezig. Deze leden 
kwamen vooral uit Duitsland en Nederland. Verheugend 
was dat twee legioensleden uit België zich bij ons 
voegden. Het moet een aparte ervaring voor hen zijn 
geweest om voor de allereerste keer deel te nemen aan 
onze Colour Party. Zeker op locaties als Vimy en 
Beaumont-Hamel. 
 
Ook een aantal Canadese militairen namen deel aan de Colour Party. Ervaren jongens die van wanten  wisten. Dit 
betekende dat ik als Sergeant at Arms ‘’op mijn tenen moest lopen”.  Hun aanwezigheid heeft er zeker toe 
bijgedragen dat alle leden van de Colour Party op hun best waren. Geweldig om ze in onze gelederen te hebben en 
van hun ervaring en aanwijzingen te leren. 
Tijdens het weekend hebben we deelgenomen aan 
indrukwekkende herdenkingen in Beaumont-Hamel 
en Vimy. Locaties die geen verdere introductie 
behoeven. Hierover is genoeg geschreven in de 
Canadese geschiedenisboeken, in diep zwarte inkt. 
We signaleerden een aantal kleine aanpassingen, die 
waren genomen om de voortgang van deze 
herdenkingen te verzekeren. De oude Franse 
veteranen, die hun eigen Colour Party hebben, 
hebben moeite om de helling te bestijgen bij het 
Vimy-monument. Hun aantal deelnemers neemt af 
en ze blijven nu aan de voet van de helling. 

 
Onze aanwezigheid in de regio stelde mij in de gelegenheid om weer mijn 
adoptiegraf uit WO I te bezoeken. De herinnering aan de artillerist P. Vango 
moet ik levend houden. Een jonge man die op 24-jarige leeftijd stierf in de slag 
om de Somme op 1 oktober 1916. Zijn offer en dat van miljoenen anderen 
mogen nooit worden vergeten. 
Onze hele groep verbleef op Butterworth Farm bij de genoemde 
herdenkingsplaatsen. De boerderij van Butterworth is bekend in de regio. De 
geschiedenis, onze kameraadschap en de nieuwe vrienden zorgden ervoor dat 
we daar prettige avonden doorbrachten. We kijken terug op deelname aan zeer 
betekenisvolle herdenkingen in een fantastisch weekend. 
 

Column: Philip van Leeuwen                                             foto’s: Venah Saulnier 

Sgt. at Arms RCL Zone Europe 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Remembrance Day. Den Haag. 
 
Op zondag 10 november vond er op de begraafplaats 
Westduin in Den Haag een herdenkingsdienst plaats. De 
organisatie daarvan lag weer in handen het gezamenlijk 
Comité van de Commonwealth War Graves Commission 
Netherlands. Dit jaar werd de ceremonie geleid door de 
Canadese ambassade. 
 

 
De Colour Party en een delegatie van RCL Branch 005 waren bij deze herdenking aanwezig.  
 
Na de herdenking werd een korte ceremonie gehouden bij het Stijkel Monument (Nederlandse verzetsgroep) met 
een toespraak van de Canadese ambassadeur HE Ms. Lisa Helfand. 
 

Een respectvolle mooie, zonnige dag. We will remember them.                                   Column: Wim Poppenk 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
http://www.stijkelgroep.nl/stijkelgroep
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Apeldoorn, 10 november 2019.  
Op zondag 10 november – Remembrance Day – werden de Canadese militairen herdacht 
die sneuvelden in de beide wereldoorlogen en bij vredesoperaties. Om respect te tonen 
en te laten zien dat men dit nooit mag vergeten, worden er Poppies (klaproosjes) 
gedragen. In Nederland maakt de Royal Canadian Legion Branch 005, als onderdeel van 
de Royal Canadian Legion organisatie, zich sterk om op Remembrance Day ceremonies 
onze bevrijders te eren. Om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen aan deze 
herdenking mee te doen is op veel plaatsen Remembrance Sunday ingevoerd op de 
zondag het dichtst bij 11 november. In Apeldoorn gebeurt dat met een plechtigheid aan 
de Loolaan bij het monument “De man met de twee hoeden”. Daarbij zijn ook veel 
jongeren aanwezig om de herinnering te laten voortbestaan. 

Aan het einde van de Loolaan, vlakbij De Naald, staat een wat mysterieuze gestalte 
van meer dan vier meter hoog. Hij steekt beide handen in de lucht, zwaait met twee 
hoeden en staat met zijn reusachtige voeten op een plateau met afbeeldingen van 
een esdoornblad: een Maple Leaf. Dit is het Nationaal Canadees 
Bevrijdingsmonument. Het monument, een uiting van vreugde en dankbaarheid 
voor de herwonnen vrijheid, is een blijvend eerbetoon van Nederland aan Canada. 
Hoewel Nederland is bevrijd door militairen van vele nationaliteiten, zijn het 
overwegend Canadezen die in onze herinnering de bevrijders zijn. Omdat het de 
Canadezen waren die Apeldoorn in 1945 bevrijdden, heeft Apeldoorn tot op de dag 
van vandaag nog een bijzondere en sterke band met Canada. 

Column: Gerard Hendriks. 

Ook op belangrijke plaatsen in het  buitenland wordt door leden van RCL005 op 11 november herdacht 
dat Canadezen zijn gesneuveld voor de vrijheid van Europa.  De comrades Marc van Aken en Freddy 
Blom hadden de reis naar Vimy ondernomen en waren daar bij de ceremonie ter gelegenheid van 
Remembrance Day.  Respect. 

 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Groesbeek, maandag 11 november 2019.  
Remembrance Day Ceremonie. 
 
Dit jaar heb ik Remembrance Day bijgewoond op de Canadese 
Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek. De laatste rustplaats voor 
2.338 gesneuvelden. Tevens staat hier het monument voor de 
gesneuvelden uit Britse Gemenebest landen. Zij vielen in 
Noordwest-Europa en hebben, naar men weet, geen graf. Zij 
worden hier herdacht. In totaal staan hier 1.103 namen vermeld, 
waaronder 108 Canadese.  
 
De ceremonie in Groesbeek was in handen van Support Unit 
Geilenkirchen van de Canadian Armed Forces. 
De plechtigheid werd strak geleid, wat in mijn optiek een 
basisvoorwaarde is. 
De Colour Party was dit jaar van RCL Branch 005 o.l.v. Sgt.@Arms 
Toon van Bussel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De belangstelling voor de plechtigheid was groot. 
 
Het was een waardige herdenking op een zonnige herfstdag. 
De sequentiële afloop van herdenkingen als deze is u wel bekend. 
De opsommingen:  ….”vervolgens, daarna, en toen.. “zal ik u 
besparen.  
Kransen werden gelegd door diverse delegaties en 
vertegenwoordigingen.  
Kranslegging namens RCL Euro Zone door Zone Commander Dan 
Saulnier en Dep. Zone Commander  Martin Reelick. 
 

Column: Herman Sligman     Foto’s: Piet Spanjers en RCL005  

mailto:%20redactie@rcl005.nl
mailto:Sgt.@Arms
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Red Maple Soiree. 14 november 2019. 
JAARLIJKSE FUNDRAISING RED MAPLE SOIRÉE. 
 
Op 14 november jl. werd de jaarlijkse Red Maple Soiree gehouden op de Canadese 
residentie in Wassenaar. Uitnodigingen komen van van de Canadese Ambassadeur in 
Nederland H.E.Ms. Lisa Helfand. Tijdens deze avond werd geld ingezameld ten 
behoeve van the Royal Canadian Legion Branch 005, “the Liberation of the 
Netherlands” en the Government of Canada Workplace Charitable Campaign. De 
ambassadeur nodigt dan vele bekenden uit, vanuit het zakenleven, die beide 
organisaties een warm hart toedragen. Ook waren een aantal bestuursleden van 
RCL005 aanwezig om de Branch te vertegenwoordigen en met de aanwezigen te 
spreken. Ceremoniemeester is altijd de Defence Attaché van de Canadese Ambassade, 
in dit geval Colonel Timothy Young.  
 
Na zijn introductie en een woord van welkom van de Canadese Ambassadeur, was aan de President van RCL005, Martin 
Reelick, de eer gegeven te spreken tot de genodigden. Hij verwoordde op uitstekende wijze hoe RCL005 in Nederland 
werkt en welke doelstellingen zij heeft, waarvoor de donaties van de aanwezigen zeer welkom zijn. Hij riep ook op 
vooral loten te kopen voor de loterij, waarvan de opbrengst ten goed komt van de twee goede doelen. De prijzen zijn 
geschonken door bevriende bedrijven. RCL Branch 005 wil hiermee alle aanwezigen, prijssponsoren en donateurs 
hartelijk bedanken voor hun bijdrage. Op deze wijze kan de Branch het werk blijven doen waarvoor zij staat: Lest we 
forget! Uiteraard ook dank aan alle mensen van de Canadese residentie en Ambassade, die dit evenement tot in de 
puntjes hadden georganiseerd en verzorgd. 

 
Tijdens deze avond overhandigde Colonel Young ook nog een blijk van waardering in de vorm van een plaque en 
militaire penning aan twee RCL005-leden, te weten Connie Lempke en Danny Murphy en eveneens aan de Chef van 
het Kabinet van de Burgemeester in Bergen op Zoom, Paul Versijp voor hun onverzettelijke bijdrage ter de 
nagedachtenis aan onze overleden en nog levende Canadese bevrijders. Alle drie waren zij zeer blij verrast en vonden 
het een eer om dit te mogen ontvangen. 
 
 
 
 

Column: Ruud Janssen 
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Bijdrage Comrades. 
Van 22 tot 27 oktober waren de South Alberta Light Horse en Lincoln 
& Welland regimenten in het kader van 75 jaar bevrijding in Bergen op 
Zoom. De stad die in 1944 door deze regimenten werd bevrijd. De 
regimenten werden tijdens de herdenkingen en battlefield tours 
vergezeld door leden van de Colour Party van RCL Branch 005.  
Hoogtepunten van de week waren de grote bevrijdingsparade in het 
historische centrum van Bergen op Zoom en de 
herdenkingsceremonie, in aanwezigheid van HKH prinses Margriet der 
Nederlanden, op de Canadese begraafplaats te Bergen op Zoom. De 
week werd afgesloten met een receptie in het stadspaleis “Het 
Markiezenhof”, gebouwd in 1485. 

 

Op het parkeerterrein van het Markiezenhof werd een 
aantal leden van RCL Branch 005 aangesproken door 
Philippine Verhagen en haar gezin. Zij vroegen onze hulp 
omdat zij graag naar de receptie wilden maar geen 
toegangskaarten hadden. Philippine wilde namelijk iets 
aan de Canadese militairen schenken. Ter ondersteuning 
hierbij haalde Philippine een oude kleine plunjezak 
tevoorschijn. Tot onze verbazing was de plunjezak 
helemaal beschreven en stond het embleem van het 
Lincoln & Welland regiment  er op geschilderd. Verder 
zat er een brief bij de plunjezak waaruit bleek dat de 
plunjezak door Ted Bacon een Canadese soldaat van het 
Lincoln & Welland regiment, na de Tweede 
Wereldoorlog geschonken was aan de opa van 
Philippine. Ted schrijft in de brief dat hij de plunjezak 
schenkt voor de hulp die de grootvader van Philippine 
hem heeft geboden. Ted is na de oorlog samen met zijn 
vrouw  Sally en later ook met hun dochter Lesley 
meerdere keren bij de opa en oma van Philippine 
geweest als zij naar Nederland kwamen voor 
herdenkingen. Onderweg naar het Markiezenhof vertelt 
Philippine de verdere geschiedenis van de plunjezak en 
de reden waarom zij dit kostbare familie bezit wil 
schenken aan het Lincoln & Welland regiment. 

Al vanaf toen zij een klein meisje was, werd zij gegrepen door de verhalen van haar oma over de oorlog en het verzet. 
Vanaf die tijd zijn de verhalen over de oorlog eigenlijk nooit meer uit haar gedachten geweest. Een aantal jaren geleden 
heeft zij van alle oorlogsdocumenten, die in het bezit van de familie waren, een fotoboek gemaakt. Dit waren 
documenten uit het verzet maar ook de plunjezak met bijbehorende brief. Philippine zegt dat zij het belangrijk vindt 
dat we blijven herdenken en probeert ook haar kinderen mee te geven dat leven in vrijheid niet vanzelfsprekend is.  

Markiezenhof 
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Philippine vertelt verder dat de laatste dagen heel 
bijzonder waren. Op zaterdag, na “The Freedom of 
the City” en de grote bevrijdingsparade moest zij 
ineens denken aan de foto’s die zij van de 
Canadese plunjezak had gemaakt. In het centrum 
van Bergen op Zoom sprak zij een Canadese 
soldaat aan die had meegelopen in de parade. 
Kijkend naar de foto zag Philippine dat de 
Canadese soldaat hetzelfde embleem op zijn 
uniform droeg als dat wat op de plunjezak 
geschilderd stond. De soldaat kon haar echter niet 
meer vertellen over de plunjezak dan dat deze van 
een soldaat was geweest van het Lincoln & 
Welland regiment.  
 

 
Philippine wilde echter niet opgeven en zondags ging haar 
zoektocht verder. Na de herdenkingsceremonie op de Canadese 
begraafplaats sprak zij weer een lid van het Lincoln & Welland 
regiment aan. Hij was meteen laaiend enthousiast over de 
foto’s en stuurde haar weer door naar iemand anders en al snel 
stond Philippine met een aantal Canadese militairen de foto’s 
van de plunjezak en de brief te bekijken. Uiteindelijk kwam er 
een officier, die later de curator van het Lincoln & Welland 
Museum in Canada bleek te zijn, die aangaf dat hij de plunjezak 
heel erg graag een plaats wilde geven in het museum van het 
regiment.  
 
 

 
Omdat de militairen zo blij en verrast 
waren dat na 75 jaren de plunjezak nog 
steeds in het bezit van de familie van 
Philippine was, deed haar besluiten om 
de plunjezak te schenken aan het 
regiment.  
Een mooiere plek voor de plunjezak 
kan Philippine zich niet bedenken. De 
plunjezak zal straks weer “thuis” zijn in 
Canada en in het museum zichtbaar 
zijn voor iedereen. 
 
Inmiddels waren wij aangekomen bij 
het Markiezenhof en zijn op zoek 
gegaan naar leden van het Lincoln & 
Welland regiment.  
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Nadat we enkele officieren hadden gesproken, die allemaal zeer 
enthousiast reageerden toen zij de plunjezak zagen, werden 
uiteindelijk de Commanding Officer en de curator van het Lincoln 
& Welland regiment gevonden. 
 
In een aparte ruimte werd de plunjezak “officieel” door Philippine 
overgedragen aan de curator van het museum. De Commanding 
Officer sprak zijn dank uit namens het hele regiment. Hij noemde 
het zeer bijzonder dat Philippine afstand wilde doen van dit 
familiebezit. De curator deed de toezegging dat hij zal proberen 
de geschiedenis van de plunjezak en eigenaar Ted Bacon te 
achterhalen. Voor Philippine is de cirkel rond. Door de schenking 
wil zij laten zien dat zij en haar gezin net zo dankbaar zijn voor de 
hulp van de Canadese militairen 75 jaar geleden, als Ted Bacon 
dat was met de hulp van haar opa en oma tijdens de oorlog.  
Wat begon als een zoektocht naar informatie werd uiteindelijk 
een schenking aan onze Canadese helden.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Omdat de fotograaf van RCL Branch 005 aanwezig was 
heeft Philippine een tastbare herinnering aan de schenking 
over gehouden in de vorm van een fotoreportage. 
 
“This is what’s The Legion is about”. 
 
Tekst André Bogerman 
Foto’s Monique Bogerman 
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	NOS 75 jaar bevrijding
	Wekelijks verzamelen zij in een (Nederlandse) nieuwsbrief artikelen, die ze maken voor de speciale site rond 75 jaar bevrijding. U kunt zich hier aanmelden: https://bit.ly/2XUIUHg in Dutch.

	NOS 75 years of liberation
	Every week in a (English) newsletter they collect articles, that they make for the special site around 75 years of liberation in the Netherlands.  If you want to stay informed, you can subscribe here: https://bit.ly/37Nxk5i in English.




