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    Op de agenda: 
    
      1 mrt.  Algemene Ledenvergadering 
      4 mrt.  Bestuursvergadering 
      4 mrt.  Bergen (L) onthulling monument 
    14 mrt.  Oefenen Colour Party/Kransleggers in Lochem 
    21 mrt.  Zone Meeting 
    28 mrt.  Vlaardingen herdenking bij Wellington monument 
    31 mrt.  Etten herdenking bevrijding 
      9 apr.   Vimy Ridge (Euro Zone) 
    12 apr.   Holten herdenking 48th  Highlanders  
    13 apr.   Posterenk, herdenking bevrijding 
    13 apr.   Holten, herdenking Dragoons (I) 
    13 apr.   Lettele, herdenking Dragoons (II) 
    15 apr.   Herdenking bevrijding Friesland en Leeuwarden  
    17 apr.   Apeldoorn, herdenking ’t Sluisje 
    17 apr.   Apeldoorn, herdenking Oranjepark 
    25 apr.   Diever, herdenking bevrijding 
       2 mei   Opening project Faces of Groesbeek            
                    

 

http://www.rcl005.nl/agenda-google-versie-3/
https://www.facebook.com/rcl005.nl
http://www.rcl005.nl/nl/foto-album-2019/
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ACHTERGROND STORY 

Wisselende column met informatie over een specifiek onderwerp. 

Klik op deze pagina om het verhaal te lezen. 

 

HIJ of IK 

HELD versus BOEF? 

Een ‘One-Eyed Rambo’  versus Wehrmachtsoldaat tegen wil en dank? 

Identieke doel: OVERLEVEN 

 

  

mailto:%20redactie@rcl005.nl
http://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/2020/Hij%20of%20IK%20Story%20NL%20%281%29.pdf


 
 

Redactie/Editors: Gerard Hendriks – Herman Sligman      2                            mailto:redactie@rcl005.nl 
 

Bestuurlijke mededeling. 
 
De laatste tijd komen er steeds vaker verzoeken/vragen van RCL005-leden binnen.  

Vragen om een uitspraak te doen c.q. een beslissing te nemen over bepaalde onderwerpen. 

Deze betrokkenheid vanuit de leden wordt erg gewaardeerd. De onderwerpen dienen echter vaak in de 
RCL005-bestuursvergadering te worden behandeld. 

Daarom de volgende oproep: 

Wilt u verzoeken/vragen aan het bestuur minimaal een week (liever eerder) vóór de eerstvolgende 
bestuursvergadering schriftelijk aanleveren bij het bestuurslid voor wie de vraag bedoeld is. 

De vraag/het verzoek ook per mail melden aan de secretaris via secretary@rcl005.org. 

De planning van de bestuursvergadering kunt u vinden in de Google agenda op de RCL005-website.  

Ook de emailadressen van de bestuursleden zijn daar te vinden. 

Met deze manier van indienen kunnen de onderwerpen op de agenda van de eerstvolgende 
bestuursvergadering worden gezet. Op deze wijze kan ieder bestuurslid zich voorbereiden op de vraag en 
kan worden voorkomen dat het onderwerp naar een latere vergadering moet worden doorgeschoven. 

Alvast dank voor de medewerking. 

 

Namens het Bestuur van RCL Branch 005: 

 

Ruud Janssen 

1-st Vicepresident a.i.  

mailto:%20redactie@rcl005.nl
mailto:secretary@rcl005.org
http://www.rcl005.nl/nl/agenda-google-versie/
http://www.rcl005.nl/nl/informatie/bestuur/
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Van het Bestuur. 
 

Tijdens de bestuursvergadering in februari jl. is besloten dat een van de bestuursleden in de komende nieuwsbrieven 
een stukje zal schrijven. Het is soms moeilijk iedere keer weer inspiratie op te doen en een artikeltje te schrijven 
zoals onze President het afgelopen jaar heeft gedaan.  Echter in dit jubileumjaar zou dat geen probleem hoeven te 
zijn. Activiteiten, bijzondere herdenkingen en vieringen genoeg. Ik hoop dat het voor onze comrades ook een 
inspiratie is om zelf iets te schrijven. Hoe heeft u de herdenkingen en vieringen beleefd? Wat zijn uw eigen 
ervaringen met het vieren van de bevrijding in uw eigen dorp, stad of gemeente.  

Het is aan mij de eer om als eerste dit te mogen doen. 

Ik wil u graag iets vertellen over de activiteiten in ons kroonjaar.  Het herdenken en vieren van de 75ste verjaardag 
van onze bevrijding. Ik ga u geen opsomming geven van alles wat er gebeurt in dit kroonjaar. Dan kan ik de hele 
nieuwbrief zelf wel volmaken. Ik wil alleen een paar hoogtepunten aangeven. Gevierd en herdacht wordt er 
gedurende het hele jaar op diverse plaatsen. Meestal gerelateerd aan de dag van hun bevrijding. Maar de periode 
van 2 tot 10 mei vormt wel de grote en landelijke periode van herdenken en vieren.  

U kunt heel veel activiteiten vinden op onze website in de agenda. Ook hier helaas niet allemaal. Het zijn honderden 
activiteiten in het kader van de 75ste verjaardag van onze vrijheid. 

Op 31 augustus 2019 is begonnen met het vieren van de bevrijding van Nederland en in 2020 zetten we dit voort tot 
het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog in Augustus (de capitulatie van Japan), 75 jaar geleden.  

 
 
Het jubileumjaar 75 jaar vrijheid werd officieel geopend in Terneuzen door Z.M. Koning Willem-Alexander. Met het 
luiden van een historische belboei werd een jaar van herdenkingen en vieringen ingeluid. (Nieuwsbericht 4 en 5 mei 
stichting) 
 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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De vieringen en herdenkingen volgen het pad van onze bevrijders door Nederland. Van Market Garden via Battle of 
de Scheldt naar Operatie Veritable (Groesbeek en Reichswald), de bevrijding van het oosten van ons land en de soms 
zeer hevige gevechten om ook het Noorden te bevrijden.  En de stabilisering in het midden van ons land 
(rivierengebied) De ondertekening van de overgave in Wageningen, maar ook Operatie Manna en Faust in de 
hongerwinter 1944/45. 

Bij veel van deze acties waren onze Canadese comrades dan ook betrokken. Zij hebben in de militaire geschiedenis 
van Canada in Nederland een paar van de grootste veldslagen gevoerd. Hierbij sneuvelden velen, maar ook van velen 
weten we weliswaar hoe, waarom en waar. Maar hun laatste rustplaats weten we niet. Vele familieleden uit Canada 
grijpen deze speciale gelegenheid dan ook aan om de verhalen te achterhalen, plaatsen te bezoeken waar dit 
familielid heeft gevochten en zo mogelijk hun laatste rustplaatsen te bezoeken. Ook om verhalen te horen of de 
gezinnen te vinden waar ze ooit waren ingekwartierd. Zo zijn er inmiddels weer enige bevrijders geïdentificeerd en 
zullen hun grafstenen worden voorzien van hun echte namen en zal de term “onbekende soldaat” worden 
vervangen. Zoals dit jaar bijvoorbeeld in Steenderen waar eindelijk een grafsteen (unknown soldier) wordt voorzien 
van een naam: Luitenant John Gordon Kavanagh. (Volgens de laatste informatie op 6 april 2020) 

Er is een bijzondere groep (In Our Fathers Footsteps) die vanuit Canada naar Nederland komt om hier letterlijk in de 
voetstappen van hun familieleden te lopen. Ze zullen starten in Groesbeek (2 mei) en via de Achterhoek tenslotte 
uitkomen in Apeldoorn (9 mei). Natuurlijk doen ze niet alles te voet. Maar zeker wel de stukken waar “iets, of 
bijzondere dingen “zijn gebeurd. Hier zal ook een historicus bijzonderheden vertellen. Ze lopen in groepen van 30 
personen (pelotons verband) net als hun voorvaderen hebben gedaan. De dagelijkse te lopen afstand bedraagt toch 
zeker 20 – 25 km. Een route die overigens ook door de Koninklijke Nederlandse Wandelbond is omarmd. Zij doen 
hier ook aan mee. 

Een andere bijzonderheid is Canada Day at the Museum. Op 6 mei ontvangen we vele Canadezen in het Nationaal 
Militair Museum in Soest (Soesterberg). Vele muziekgezelschappen zullen zorgen voor de muzikale begeleiding. Van 
12.00 – 13.00 zal er een herdenking worden gehouden voor de Canadese slachtoffers uit WO2. Ook zullen er 
authentieke en speciale voertuigen, gebruikt door Canadese bevrijders, buiten het museum worden opgesteld. 

Het traditionele hoogtepunt is natuurlijk op 5 mei: het General Foulkes Festival en de daarbij behorende Parade in 
Wageningen. Dit belooft werkelijk een spektakel te worden met vele deelnemers uit binnen- en buitenland. Het 
Liberation Festival bij Paleis het Loo in Apeldoorn op 9 en 10 mei zorgt voor de grote finale en afsluiting van een 
periode van herdenken en vieren. 

De grote herdenkingen op de Canadian War Cemeteries in Groesbeek (3 mei), Holten en Bergen op Zoom (beide 4 
mei) horen vanzelfsprekend ook tot de hoogtepunten. Vele duizenden zullen deze bijwonen. 

De Canadian Armed Forces (CAF) zullen in grote getalen aanwezig zijn om dit speciale herdenkingsjaar te vieren. Zij 
zullen deelnemen aan veel ceremonies. Met een militaire eenheid, een saluut troep met houwitsers, een militaire 
Pipe & Drum Band en een Canadese Militaire Brass en Reed Band (The Royal Canadian Artillery Band).   

Het Ministerie van Veterans Affairs Canada zorgt ervoor dat er nog enkele Tweede Wereldoorlog Veteranen naar 
Nederland zullen komen. Hoeveel dat er zijn valt op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen. Echter de 
aantallen die door VAC worden genoemd zijn zeer bemoedigend. 

Natuurlijk zijn er nu nog niet alle details en bijzonderheden bekend. Maar die worden nu bijna dagelijks aangevuld. 
Ook de agenda op onze website zal regelmatig worden bijgewerkt. Kijk er eens naar. 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
https://www.canada.ca/en/department-national-defence/services/military-history/history-heritage/casualty-identification-military/Lieutenant-John-Kavanagh.html
http://www.rcl005.nl/nl/agenda-google-versie/
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Ook wil ik u nogmaals vragen: maak eens een kort verslag van de activiteiten en vieringen in uw omgeving en stuur 
deze op naar de redactie. Dan kunnen we misschien een speciale “bevrijding editie” maken van uw verslagen. 

 
   

Gerard Hendriks 
 
Past President 
The Royal Canadian Legion Branch 005 

 
 
 
 
 

 
ATTENTIE: HEBT U DE OPROEP VAN DE SERGEANT@ARMS GELEZEN EN U OPGEGEVEN? 

 
 

Trainingsdag inzet Colour Party,  delegatie met kranslegging 
 
Zaterdag 14 maart 2020 
 
Clubhuis Mondani 
 
Verzamelen om 10.00 uur – starten om 10.30 uur 
 
Programma:  Tenue inspectie 
  Basis exercitie 
  Exercitie met Colour Party 
  Exercitie als delegatie lid 
  Exercitie als kranslegger 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Groesbeek, 9 februari 2020. 

Herdenking start Operatie Veritable. 

Het weer speelde bij Operatie Veritable in 1945 een belangrijke rol. 
Nu, 75 jaar later op 9 februari 2020, was het ook zeer onstuimig 
met wind tot orkaankracht. De herdenking van de slachtoffers van 
deze operatie werd daarom verplaatst van de Canadese 
Begraafplaats naar de historische kerk in Groesbeek.  

 Voorafgegaan door een herdenkingsdienst in de voormiddag, waarbij vele genodigden en gasten aanwezig 
waren, werd na de middag een herdenkingsceremonie gehouden. Ook bij deze plechtigheid was de 
belangstelling groot.  

Ondanks het barre weer hadden velen zich naar de kerk begeven en met enige improvisatie werd een 
mooie herdenking opgedragen aan de helden van destijds. 

In het programma was dit keer extra aandacht voor twee gesneuvelden van 6 Field Coy. van de Royal 
Canadian Engineers.   

Te weten:  Luitenant Francis Roger Cauley en Sappeur Arthur Ormond Buck. Beide hebben hun laatste 
rustplaast op de Canadese Begraafplaats in Groesbeek. Respectievelijk II.D.10 en II.D.12. 

LEST WE FORGET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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  Column: Herman Sligman 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Bijdrage comrades. 

Donderdag, 13 februari 2020. 

Niet zomaar een doordeweekse dag, maar voor mij speciaal. 

Naar aanleiding van een  persoonlijke uitnodiging was ik 
aanwezig bij de officiele opening van de expositie ,,Hij of 
IK” in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Deze 
uitnodiging had ik te danken aan het ter beschikking 
stellen van een vlag. Niet zomaar een vlag, maar de ,Red 
Ensign’ die ik in juni 2019 ten geschenke had gekregen van 
een Franse familie. Samen met onder andere comrade 
Fred Blom bezocht ik toen Normandie.  In editie 2019-06 
van onze Nieuwsbrief is daarvan al verslag gedaan. 

De vlag, die al die jaren trouw bewaard was gebleven, was 
destijds geschonken door Canadese militairen na de 
landing en de zuivering van de omgeving van Saint-Aubin-
sur-Mer. Uiteraard zocht ik naar een geschikte 
bestemming voor dit, toch wel unieke, item.  Na enige research was de bestemming gevonden. De eenheid die 
destijds de vlag had geschonken, was met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, het Régiment de la 
Chaudière. 

Bovengenoemde expositie in Soesterberg refereert aan een opmerkelijke militair uit dit regiment. De link was toen 
gelegd en mijn besluit genomen: de vlag zou een plaats krijgen in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. 

De officiele opening, door luitenant-admiraal Bauer, werd door velen bijgewoond. Onder meer door de Canadese 
ambassadeur in Nederland, H.E. Ms. Lisa Helfand.  

De Canadese militair Léo Major en de Duitse militair 
Hans Kürten zijn de twee personen die het 
,onderwerp van de expositie’ zijn. Speciale gasten 
waren een zoon en kleinzoon van Major en de zoon 
en dochter van Kürten. Dat het voor deze 
familieleden een zeer emotionele bijeenkomst was 
moge duidelijk zijn.  

 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Na de openingsspeech van 
luitenant-admiraal Bauer 
omhelsden de familieleden van 
beide partijen elkaar onder 
applaus van de aanwezigen. 

Na de aangeboden lunch was er 
gelegenheid de, bijzonder 
aangrijpend gestalte gegeven, 
expositie nader te bezichtigen. 
Onnodig te vermelden dat de ,Red 
Ensign’ een prima plaats had 
gekregen. 

 

 

 

 

 

 

 

Column: Marc van Aken. 

februari 2020 

juni 2019 
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