
 

       THe Royal Canadian legion                      
bRanCH 005 

       THe libeRaTion of THe neTHeRlands 

 
  NIEUWSBRIEF RCL Branch 005 Nr. 2020-03 

 

ZIE OOK DE  agenda  OP DE WEBSITE.     

Laatste nieuwtjes: Facebook.    

Foto’s van de verschillende ceremonies: klik eenvoudig op:  fotoalbum. 

 

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

In deze editie: 
 
Van de President 
Column van een Bestuurslid 
In Memoriam /Redactioneel 
Statement van over zee 
ALV 
Bergen – Limburg, onthulling monument 
Column Marc van Aken 
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    Op de agenda: 
    
   9 april Vimy Ridge (Zone Europe)  afgelast 
12 april  Holten herdenking 48th  Highlanders afgelast 
13 april Posterenk, herdenking bevrijding afgelast 
13 april  Holten, herdenking Dragoons (I) afgelast 
13 april  Lettele, herdenking Dragoons (II) afgelast 
15 april Herdenking bevrijding Friesland en Leeuwarden   afgelast 
17 april   Apeldoorn, herdenking ’t Sluisje afgelast 
17 april  Apeldoorn, herdenking Oranjepark afgelast 
25 april  Diever, herdenking bevrijding  doorgeschoven naar 2021 
  2 mei     Opening project Faces of Groesbeek afgelast 
  3 mei  Ceremonie Groesbeek Veterans Affairs Canada afgelast 
  4 mei   Ceremonies in: Ten Boer ,  Holten 2021,  Apeldoorn,  Wilnis  afgelast 
  5 mei  Wageningen bevrijdingsparade    afgelast 
  6 mei   Canada Day Nationaal Museum Soesterberg  afgelast 
  9 mei    Bevrijdingsfeest Apeldoorn      afgelast    
      

TOT 1 JUNI 2020 ZIJN ALLE ACTIVITEITEN VAN RCL005 AFGELAST 
 

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. 

Zeven jonge levens abrupt beeindigd 

Minder dan een uur voor de bevrijding 

Corry en Joost net (niet) twee weken getrouwd 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
http://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/2020/Story%202020-03%20NL.pdf
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VAN DE PRESIDENT.  
 
Beste kameraden, 
 
Het is een uitdagende tijd. Terwijl de impact van het coronavirus (COVID-19) 
blijft evolueren, zijn we getuige van een pandemie, van overheidsbeperkingen 
voor reizen en bijeenkomsten en van toenemende bezorgdheid van onze 
kameraden over hun gezondheid en veiligheid en waren wij in afwachting van 
herdenkings- en bevrijdingsvieringen. 
Wij, de Royal Canadian Legion, vinden dat het welzijn van onze gemeenschap 
onze prioriteit is en dat we actie moeten ondernemen om de richtlijnen hiervoor te ondersteunen. Daarom 
hebben we de moeilijke beslissing genomen om al onze activiteiten die te maken hebben met 
herdenkingen en bevrijding tot nader order te annuleren. 
 
De meeste organisaties hebben ons laten weten dat ze hun evenementen hebben geannuleerd of tot 
nader bericht hebben uitgesteld. U kunt op onze website de agendapagina's bekijken wat er is 
geannuleerd. Zodra we nieuwe informatie over evenementen hebben, werken we deze zo snel mogelijk bij. 
Google agenda   of  Events 2020 List   click. 
 
Er gaan al geruchten rond en de kreet is: 75+1 voor volgend jaar, laten we het hopen. 
Wij zullen er klaar voor zijn. 
 
Het bestuur heeft alle vergaderingen uitgesteld totdat bekend is dat we weer openbare vergaderingen 
kunnen gaan houden. Wel hebben we regelmatig contact via telefoon of middels videoconferenties en 
proberen zo elkaar Up-to-date te houden. 
 
Laten we hier eensgezind in zijn, zodat we later met trots kunnen zeggen; we hebben gedaan wat van ons 
werd verwacht. Samenzijn is tenslotte een van onze belangrijkste doelstellingen. 
Laten we elkaar de komende periode met liefde en aanmoediging steunen. 
Blijf gezond en volg de richtlijnen van de overheid en het Royal Canadian Legion van A tot Z. 
Controleer de Legion-webpagina op  COVID-19   Click. 
 

Martin Reelick 

President 
Royal Canadian Legion Branch 005 

 
The Royal Canadian Legion Branch 005 
     “The Liberation of the Netherlands” 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
http://www.rcl005.nl/agenda-google-versie-3/
http://www.rcl005.nl/evenementen-2020/
https://legion.ca/covid-19
http://www.rcl005.nl/
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Column van een Bestuurslid.  
 
In deze editie: Wim Poppenk, 2nd Vicepresident van RCL Branch 005 vertelt, uit eigen ervaring, 
waarom hij zeer betrokken is bij Canada. Hij heeft zitting in de besturen van RCl005, Faces to 
Graves en biedt hulp aan bij het Vrijheids Museum in Nijverdal. 
 
Terugblik op 20 jaar Highlights. 

1990. Het was begin 1990 in Nijverdal toen wij als jong gezin, allebei werkend en met drie schoolgaande kinderen, 
werden gevraagd om eens na te denken over het huisvesten van een Canadese oorlogsveteraan in mei. Onze eerste 
reactie was: ‘ja, natuurlijk willen we dat’. Dat leek ons wel iets. Maar wat later bekroop ons toch ook de nodige 
twijfel.  Tien dagen lang een veteraan, mogelijk met partner in huis, werken, school enz. Dat was bij nader inzien 
toch wel een beetje veel van het goede. Wij hebben ons toen op de reservelijst laten zetten. Zo van ’in geval van 
nood’ kunnen we wel bijspringen. 

Vier dagen voordat de Canadezen, toen nog 4 bussen vol alleen al voor 
Nijverdal, zouden komen ging de telefoon. De voorzitter van ‘Thank you 
Canada’ aan de lijn. Wim er komt morgen al een echtpaar vooruit, zij blijven 
drie nachten in Nijverdal en gaan daarna door naar Veendam. Zouden jullie 
hen willen huisvesten? ‘Ja, breng ze maar’!  Was ook nog deels in het 
weekend dus moet kunnen. Een dag later kwamen Len en Pearl Fruno uit 
Kelowna, BC. Drie geweldig mooie en intensieve dagen; de kinderen hadden 
er een opa en oma bij. Wat was het jammer dat zij alweer zo snel naar het 
volgende adres moesten. 

Len: Sicilië, Monte Casino, Frankrijk, België, Nijverdal en Veendam, het 
eindpunt voor hem. De broer van Len is gesneuveld bij Monte Casino en is 
daar begraven. In 2016 hebben wij Len en Pearl opgezocht in Kelowna, BC. 
De eetzaal van het verzorgingshuis werd direct aan het bezoek uit 
Nederland aangepast. En na dertig jaar nog steeds contact met Pearl. Helaas is Len vorig jaar juni overleden. 
 

Terugrijdend vanuit Veendam was er voldoende gesprekstof. Thuis zijn we de 
logeerkamer gaan opruimen. Dan gaat de telefoon; diezelfde voorzitter: ‘Wim, 
de veteranen zijn aangekomen en hier is Marlowe Fox uit Temperance Vale 
NB, en die heeft geen adres’. U begrijpt het al…….                                                                                                           
En: ‘Doe alsof je hem verwacht en dan breng ik hem over 20 minuten’. 

Marlowe is de volle 10 dagen bij ons geweest. Van een stugge, vermoeide 
veteraan veranderde Marlowe in korte tijd in een ‘nog weer een opa erbij’. Hij 
genoot. Een zilveren armband met daarin zilveren dubbeltjes met de beeltenis 
van koningin Wilhelmina moest en zou om de pols van onze dochter hangen. 
Marlowe liet zijn belevenissen door de krant in New Brunswick optekenen. 
Helaas is Marlowe een jaar later overleden. 

Kortom zo’n reservelijst blijkt toch aan de verwachtingen te voldoen. 

Marlowe Fox 

Foto met Len (r) en Pearl (3e van r) 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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1995. Vijftig jaar geleden kwam er een eind aan de 2e Wereldoorlog. Dat gaat 
groots worden gevierd. We hebben de smaak wel te pakken gekregen en 
melden ons weer aan. De kinderen zijn wat groter; het is allemaal iets 
makkelijker. 

Gordon en Louise Bridges uit Ottawa. Het klinkt wat afgezaagd maar ‘weer een 
opa en oma erbij. Het is de eerste keer dat Gordon en Louise naar Nederland 
komen. 
Gordon had er niet zo’n zin in. De ellende die hij had meegemaakt destijds; 
daar wilde hij niet nog eens aan herinnerd worden. Hij heeft het niet 
gemakkelijk gehad. 
Na lang aandringen door zijn omgeving toch maar op het vliegtuig gestapt met 
de mededeling dat hij zich niet zou aansluiten bij de groep en zijn eigen plan 
zou trekken in Nederland. Dat pakte wel anders uit. Nederland was hersteld en 
leek niet meer op Nederland zoals hij dat had achtergelaten. Een verademing. 

Wat hebben Gordon en Louise genoten van alle 50-jarige bevrijdingsevenementen. Het kon niet op met de fameuze 
After Party aan het einde van de tour. En over de oorlog hebben we helemaal niet meer gesproken. Hun dochter 
schreef later dat zij een andere vader had teruggekregen. 

Wij zijn verschillende keren bij hen op bezoek geweest. En er was altijd dat bier met die rode ster, niks lokaal bier. 
Enkele jaren geleden is Gordon overleden.  Louise woont nog steeds in hetzelfde huis en wij hebben haar nog weer 
kunnen bezoeken in 2017 en 2019. Zij heeft hun bezoek aan Nederland nog steeds haarscherp op het netvlies staan. 

 

2000. Kan het nog mooier dan in 1995? Niet groter maar zeker zo mooi. Albert (Steve) 
en Muriel Stephen uit Eganville Ontario zijn ervaren in het bezoeken van Nederland. 
Eerdere keren hebben zij in de regio Nijmegen herdenkingen en bevrijdingsfeesten 
meegemaakt. Toe aan een ander omgeving werd het deze keer Nijverdal. Niks geen 
jetlag, gewoon doorgaan, 10 dagen in touw. Steve: sappeur, first wave Juno Beach. 
Gewond geraakt waardoor zenuwbanen in de rechterarm het af en toe niet deden met 
soms als gevolg koffie in ‘de lucht’. 

Een mooie tijd hier in Nederland. We ‘moeten’ naar Canada komen. Eganville ligt niet 
ver (voor Canadese begrippen) bij Ottawa vandaan. In hun cottage hebben we 
meerdere malen gelogeerd, prachtig aan een meer met bevers, otters en loon (wilde 
gans). In de winter trokken zij naar Florida om de koude Canadese winter te ontlopen. 
Toeval of niet: Tien minuten rijden vanaf het huis van oom Piet. De broer van mijn 
schoonvader. Ja, dat maakte bezoekjes in Florida aan hen wel wat eenvoudiger. 

Het ‘vest’ dat Steve droeg toe hij op Juno Beach landde hangt in het Liberation 
Museum in Lochem. Muriel en Steve zijn een aantal jaren geleden overleden. Maar er 
zijn nog regelmatig contacten met hun dochter en hun kleinkinderen.  Deze 
festiviteiten in 2000 zijn, zo voorspelt men, de laatsten. 

 

Gordon en Louise Bridges 

Albert Stephen 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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2005. Oren Foster uit Deep Brook, Nova Scotia meldt zich. Oren (92) komt alleen; hij 
heeft zijn vrouw thuisgelaten en wil de herdenkingen alleen meemaken/beleven. 
Oren is een infanterist, een sniper. Altijd alleen, altijd verborgen, geen buddy die naar 
je omkijkt. Zo is hij bij ons ook maar dat veranderde snel. Een solitaire man met veel 
humor. Alleen de parade in Apeldoorn lopen in de stromende regen, geen gebruik 
maken van het aanbod om in een truck mee te rijden. Nee, alles zelf. Ook aan het 
einde van de Farewell Party de dansvloer op met één van de ‘Three Degrees’. Drie 
keer zijn we bij Oren en zijn vrouw Sue op bezoek geweest. Oren heeft ons een deel 
van Nova Scotia laten zien waaronder CAF Greenwood en het fort in Port Royal waar 
hij tijdens de recessie, voor de oorlog, aan heeft gewerkt. 

Tijdens het eten van een ijsje struikelde Oren. Hij redde zijn ijsje maar raakte met zijn 
hoofd de bumper van de auto. Het eerste wat hij daarna zei: ‘Did I damage the car’? 
Ons laatste bezoek was aan Sue. Oren was overleden en samen met haar hebben we 
zijn graf, waar hij onder de Red Ensign ligt begraven, in Port Royal bezocht. 

2010. Toch nog weer vele Canadezen die naar Nederland komen en er 
weer een mooi programma wordt geboden. Jack en Valerie Brown uit 
Oregon, USA. Even dachten we (stiekem) dat Jack zijn dochter had 
meegenomen maar dat bleek niet zo te zijn. 
Jack zat bij de RECCE, de verkenningstroepen, in 1944 in het Land van 
Maas en Waal. Hij wist zich een aantal zaken te herinneren: Maasbommel, 
5 december, St. Nicolaas. Hij vertelde dat hij in de nacht van 4 op 5 
december in de kerktoren van de RK-kerk aldaar de omgeving in de gaten 
moest houden. 
Op ooghoogte zag hij die nacht een Messerschmitt voorbijkomen die 
dichtbij in een wei crashte. Waar ligt Maasbommel? Dat was snel 
gevonden en op hun ‘vrije’ dag zijn wij naar Maasbommel gegaan. Direct 
herkende hij het pand van de lokale supermarkt als de plek waar ze waren 
gelegerd, destijds een school. We zijn rond de kerk gelopen en daarna de 
dijk op. Even verderop was iemand het gras aan het maaien. Hem gevraagd of er mogelijkheden waren om de kerk 
te bezoeken. 
De ‘grasmaaier’ bleek een oud-commandant van de marinierskazerne in Rotterdam te zijn. Dus direct volledige 
medewerking en binnen 10 minuten was de koster er met de sleutels.  

Een bijzondere ervaring voor Jack en Valerie, ook voor ons, om 64 jaar na dato, daar tussen de schalmgaten te staan. 
Verderop aan de dijk was een oud boerderijtje met bewoners die daar tijdens de oorlog ook al woonden. Na enige 
aarzeling (wat zijn dat nou voor vreemden aan de deur) een uur lang ervaringen men hen uitgewisseld; ook zij 
hadden de Messerschmitt zien crashen. We gaan op weg naar huis en rijden door een dorpje waar een 
oorlogsmonument in het plaatselijke parkje staat. We stappen uit om even te kijken. Binnen de kortste keren komt 
er een bewoner aan met de vraag of Jack een veteraan is. Ja, dat is wel zichtbaar. Kom dan even bij mij op zolder 
kijken. Een oorlogsmuseum op zich; geweldig om te zien. Al met al, naast alle andere dagen, een heel bijzondere dag. 
Jack is enige jaren geleden overleden en Valerie is teruggekeerd naar haar geboorteplaats in Californië. 

Wim Poppenk 

Oren en Sue Foster 

Jack en Valerie Brown (r) 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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In Memoriam. 

 

 
De Royal Canadian Legion, in het bijzonder Branch 005 “the Liberation of the Netherlands”, heeft met grote 

verslagenheid kennis genomen  van het overlijden van onze comrade Jan Sievers op 31 maart 2020. 
 

Hij was al enige tijd niet meer onder ons. 
 Jan Sievers was één van de ‘founding fathers’ van onze Branch en een zeer toegewijd, maar ook aimabel persoon. 

 
We herinneren met respect en waardering zijn inzet voor onze Branch. Zijn betrokkenheid was een voorbeeld voor 

ons. 
Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. 

 
 

Redactioneel.    CANADIAN WALK – APELDOORN. 

Op 17 april werd Apeldoorn door het Canadese Leger bevrijd. De speciaal georganiseerde ceremonies zijn, door de 
omstandigheden gedwongen, afgelast. 

Wat wel doorgezet is, is de opzet van een audiotour. Deze tour vertelt de geschiedenis van het Canadese Leger door 
Europa tot en met de bevrijding van Apeldoorn. Het is een speciaal ontwikkelde app die een podcast combineert met 
een wandeling. 

De route begint bij het kruispunt Loolaan/Jachtlaan bij het beeld van ‘de Man met de Twee Hoeden’. 
Op de route bevinden zich 26 tegels met een QR-code en 5 vitrines. Met de mobile telefoon kan men verhalen 
beluisteren die de Canadese veldtocht in Europa betreffen. 
De Canadian Walk eindigt in het centrum van Apeldoorn in de Paslaan bij het nieuwe kunstwerk: ‘De Boom der 
Vrijheid”.  De route wordt gemarkeerd met speciale, gegraveerde tegels met een Maple Leaf symbool. De benodigde 
tijd is gemiddeld een uurtje. 

Interessant is deze link:  https://www.uitinapeldoorn.nl/canadian-walk 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Statement van over zee.  Waarom we moeten herinneren. 

Geschreven door onze Facebook vriend Neil Frith.   (Vertaling Herman Sligman). 

Dit jaar markeert de 75e verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa en 
het Verre Oosten. De vrijheden die we nu genieten hebben we te danken aan een generatie 
mannen en vrouwen die bereid waren alles te geven voor onze vrijheid. Heden ten dage zijn er 
nog maar weinig veteranen in leven die ons kunnen vertellen hoe het was die gedenkwaardige 
tijd in de geschiedenis beleefd te hebben. Daarvoor zijn we hen veel verschuldigd.  

Vrijwel mijn hele familie diende in de Tweede Wereldoorlog en ik ben erg trots op hen allemaal. Mijn overleden 
grootvader was beroeps militair en diende in The Royal Artillery. Hij maakte acties mee in Frankrijk (1940) en in 
Noord-Afrika (1941-1942). In de woestijn raakte hij zwaar gewond door een granaat. Mijn oma ontving een telegram 
van het War Office. Daarin stond vermeld dat hij werd vermist, vermoedelijk gedood. Daar zat mijn oma, in de 
veronderstelling dat ze weduwe was met twee jonge zonen (mijn vader en mijn oom). 
Twee weken later ontving ze weer een telegram waarin stond dat mijn grootvader leefde en gezond was en 
herstellende was in een militair ziekenhuis in Caïro. Vele jaren later vertelde ze me dat het de ergste twee weken van 
haar leven waren. Niet wetende of hij nog leefde of dood was. Tot het einde van de oorlog diende mijn grootvader 
bij een batterij luchtafweergeschut ter beveiliging van USA-vliegvelden in het oosten van Engeland. Hij herstelde 
nooit volledig van zijn verwondingen en ging uit dienst aan het einde van de oorlog. Ik heb hem nooit ontmoet. Hij 
stierf voordat ik werd geboren. Maar ik ken hem van van de verhalen die mijn oma en mijn vader over hem 
vertelden. 

Ik sprak onlangs met een van mijn vrienden in Canada. We hadden allebei gelezen dat een op de zes mensen nu 
meent dat de Holocaust nooit heeft plaats gevonden. Wel verd*mme!! We konden het gewoon niet geloven !! Er is 
iets totaal misgegaan met de samenleving. Er zijn toch overduidelijke bewijzen dat het heeft plaatsgevonden. Zijn we 
echt zo onwetend geworden wat ons verleden betreft? Mijn broer bezocht Auchwitz-Birkenau in Polen. We hebben 
allebei de kerk in Praag bezocht, waar het Tsjechische verzet, dat Reinhard Heydrich liquideerde, voor het laatst hun  
getuigenis tegen de Waffen SS aflegde. De bezoeken aan deze plaatsen maakten ons nederig. Geloof me, de 
Holocaust vond werkelijk plaats. 

In oktober was het vijfentwintig jaar geleden dat ik in dienst ging. Of ik er spijt van heb? Echt niet, geen moment! 
Zeker is dat ik er meer spijt van zou hebben gehad als ik het niet had gedaan. Hoewel ik de dienst inmiddels heb 
verlaten, heeft de dienst mij niet verlaten. Je blijft altijd een militair. Het wordt een deel van je karakter. Ik heb nu 
vrienden in het Verenigd Koninkrijk, Canada en Nederland waarmee ik goed overweg kan. Zij dienen hun land nog of 
hebben dat gedaan. Wij zijn allemaal de kinderen en kleinkinderen van WO II-veteranen. 

Ik vrees dat we onze geschiedenis vergeten. We moeten en mogen het nooit vergeten. We mogen de lessen van de 
geschiedenis nooit vergeten, dat zou een regelrechte fout zijn. We zijn dan gedoemd de geschiedenis te herhalen. 

Als je de kans krijgt dit jaar WO II-veteranen te ontmoeten, bedank hen dan voor hun participatie en inzet. Luister 
naar wat ze te zeggen hebben en onthou dat.  Zodat je het kunt doorgeven aan de volgende generatie. Over een 
paar jaar zullen ze er allemaal niet meer zijn. We zullen ze allemaal herdenken. Opdat we het niet vergeten. 

Geschreven door een kleinzoon van WO II-veteraan die ervoor kiest om het nooit te vergeten, maar om te 
 onthouden. Deel deze visie en geef hem door.    

 w.g. Neil Frith.                                           

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Algemene Leden Vergadering. 

Zondag, 1 maart 2020 hield RCL Branch 005 haar 
jaarlijkse ALV in het clublokaal in Lochem. 

De opkomst was in mijn optiek matig; opvallend was 
dat er geen berichten van verhindering werden 
doorgegeven. 

De bijeenkomst verliep volgens het bekende 
patroon. 
De kascontrole-commissie stelde voor de 
penningmeester décharge te verlenen. 
De notulen van de vorige ALV werden zonder veel 
aantekeningen goedgekeurd. 

Helaas moest het bestuur twee vacatures melden: de functie van 1ste Vicepresident en de functie van de secretaris 
zijn vacant. Staande de vergadering werden hierop geen voorstellen gedaan of besluiten genomen. 

Aan enige comrades werd een 5-jaar pin uitgereikt en 
verheugend was ook dat twee nieuwe comrades 
geïnstalleerd werden. 

 

 

Na het officiële gedeelte werden de coins uitgereikt aan de 
aanwezige leden. Coins die de Branch had laten aanmaken 
ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van de Bevrijding.   

Column: Herman Sligman 

Met de vlag: vlnr: Wim Melgert, Don Paauwe en 
Sgt@Arms Toon van Bussel 
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Onthulling monument Bergen (L). 

Op woensdag 4 maart 2020 is er in het Limburgse plaatsje Bergen een monument 
onthuld ter nagedachtenis aan de bemanning van de gecrashte Lancaster MK III 
ED449 VN-T. Van No. 50 Squadron RAF maakten tien machines deel uit van een 
vloot van 450 bommenwerpers. Opgestegen vanaf het vliegveld Skellingthorpe 
(UK) voor een nachtelijke raid met als doel de Krupp fabrieken in Essen.  

In totaal  keerden 23 vliegtuigen niet terug van deze actie. Negen No. 50 Squadron 
bommenwerpers kwamen op de basis terug, één machine ging verloren, de 
Lancaster  ED449.  Het contact met de genoemde bommenwerper ging al verloren 
op de heenweg.  

Neergeschoten door een Duitse nachtjager crashte het toestel rond 21.25 uur op 
12 maart 1943. De complete bemanning kwam daarbij om. Twee behoorden tot de 
Royal Canadian Air Force, de andere vijf tot de Royal Air Force. 
Eerst ter aarde besteld in Venlo, na de ooorlog overgebracht naar de militaire 
begraafplaats Jonkerbos, Nijmegen. 

Een stijlvolle, goed georganiseerde ceremonie, bijgewoond door velen. Vele 
familieleden van de omgekomen bemanning waren overgekomen uit Canada en 
Engeland. Ook vertegenwoordigd waren de ambassades van Canada, Groot-
Brittannië en Duitsland. Ook de NAVO gaf acte de présence, de gouverneur van 
Limburg en bestuurders van diverse omringende gemeentes, Nederlands en Duits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RCL Branch 005 was met een vijf-hoofdige delegatie 
aanwezig. Comrade Marc van Aken was bij het geheel extra 
betrokken. Zijn column kunt u hierna lezen. 

Column:  Herman Sligman 

Murray Kissick bij het monument 

Op de voorgrond familieleden van de bemanningsleden 
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Column Marc van Aken. 

Begin 2009 kom ik, via de Canadese familie Maloney, in contact met een familielid van Victor Kissick, boordschutter 
in het gecrashte toestel. Het familielid, Murray Kissick, blijkt een zoon te zijn van de jongere broer van Victor. 

Murray vertelde mij het verhaal van zijn omgekomen oom en stuurde mij een aantal poststukken die hij bezat en 
afkomstig waren uit Nederland. Eén van de brieven had als afzender de familie Verkoijen uit Venlo. Mijn zoektocht 
kon beginnen. 

In september 2009 kreeg dit verhaal een andere wending tijdens een gesprek met een zoon van een voormalig 
verzetstrijder uit deze regio. Destijds opererend onder de schuilnaam Wolbertus (meisjesnaam van zijn vrouw), zijn 
officiele naam was: Verkoijen (de afzender van de brief uit 1947). 

De zoon vertellde mij dat hij van zijn had vernomen dat er nog één bemanningslid geleefd moet hebben;  aangezien 
er iemand aan de achterzijde uit het vliegtuig was gesprongen (waarschijnlijk de staartschutter). 

Omdat het vliegtuig al veel te laag vloog ging de parachute niet meer open en de vlieger hard in het zand terecht 
gekomen zijn.  Voordat zijn vader het vliegtuig had kunnen bereiken was er al een Duitse patrouille onderweg naar 
de plek van de crash. 

Toen de Duitsers vertrokken waren haastte zijn vader zich naar de plek des onheils. Buiten het vliegtuig trof hij één 
van de bemanningsleden aan. De man had onmiskenbaar beide benen gebroken was zijn vader opgevallen. Tot zijn 
ontzetting was zijn vader daarna direct opgevallen dat de vlieger een schotwond in het achterhoofd had. Hij was ter 
plekke doodgeschoten door de Duitse patrouille. Hoewel zwaargewond had de man in eerste instantie de crash 
overleefd. 

Op het lichaam van de man had zijn vader nog een zakmes aangetroffen. Door latere informatie en wat speurwerk 
was duidelijk geworden dat het moest gaan om Victor Kissick uit Manitoba. Het mes was in 1947 per post verstuurd 
naar de familie van Victor in Canada. 

Na enige maanden, nadat ik de familie Verkoijen had bezocht, had ik al een redelijk afgerond beeld  omtrent de 
crash en de dood van Victor. De plek  van de crash was het enige puzzlestukje dat ik nog miste. Ik was nieuwsgierig 
of er eventueel nog sporen van te vinden waren. 

Tijdens de grote herdenking in 2010 kwam Murray met zijn vrouw naar Nederland en trof ik hem op 5 mei in 
Wageningen. 

Tussentijds had ik de crashplek weten te localiseren met hulp 
van mevrouw Mia Ummenthum. Zij woonde sinds haar jeugd al 
in de regio Bergen/Well en had daar de oorlog ook meegemaakt. 

Op 5 mei 2010 bezocht ik samen met Murray en zijn vrouw 
Monique de begraafplaats Jonkerbos in Nijmegen waar de crew 
haar laatste rustplaats kreeg. Ook bezochten we de plaats van 
de crash in Bergen. Begeleid door mevrouw Ummenthum, die 
ons de plaats wist aan te wijzen waar het toestel was 
neergestort. 

De plek ligt in een beschermd natuurgebied, beheerd door het 
Limburgs Landschap. Vooraf hadden we toestemming gekregen om het terrein daar te bezoeken. Belangrijker nog: 
er was, onder voorwaarden ook een accoord gegeven om wat, niet al te grootscheepse,  opgravingen te doen. 

Jonkerbos 
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Omdat op de crashplaats, behalve de normale opruimingswerkzaamheden, geen verder graafwerk had 
plaatsgevonden stuitten we al snel op enige onderdelen van  het  toestel. 

Het was een heel bijzonder en ook emotioneel moment voor Murray om spullen te vinden op de plek waar zijn 
“Uncle Vic” was overleden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste tastbare bewijzen van de 
Lancaster 

Murray delft zelf onderdelen op. 
Emotioneel. 

Herinnering aan Vic; onder andere het 
zakmes 

Victor Robert David Joseph   
Kissick   

19.04.1920 – 12.03.1943 
Brief bij het opgestuurde zakmes 
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SInds 2010 onderhoud ik contact met de nabestaanden van Victor Kissick, een jongere broer leeft nog. Inmiddels 91 
jaar oud en zijn lichamelijke toestand laat het helaas niet meer toe om naar Nederland te vliegen. 

Met Murray Kissick, de zoon van zijn broer, heb ik al ruim 10 jaar een warm contact. Hij was als familielid aanwezig 
bij de onthulling van het monument voor zijn  “Uncle Vic”.                        

Om hierbij aanwezig te zijn, Murray Kissick en de verwanten van de andere bemanningsleden te mogen begeleiden 
was voor mij een grote eer. Dat is waar ik mij altijd voor heb ingezet: de familieleden nog iets tastbaars te geven van 
hun dierbare familielid en hen de plek laten zien waar zij het leven lieten. 

Om dit al meer dan 25 jaar te mogen doen is iets wat ze mij nooit meer afnemen en de herinneringen aan al deze 
ontmoetingen met veteranen en hun familieleden blijven mij voor altijd bij. 

 

 

Marc van Aken 
 
 

 
 
 

De bemanning is later overgebracht naar Jonkerbos 
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Etten, 31 maart 2020. 
 
Het had een heel bijzondere herdenking 
moeten worden in Etten, deze 75ste 
Bevrijdingsdag. 

Door de omstandigheden daartoe gedwongen 
werd in de morgenuren een korte en sobere 
ceremonie gehouden. 
Om toch respect te tonen voor de bevrijders 
in zijn algemeenheid en in het bijzonder voor 
de vijf  jonge mannen die hier hun leven 
hebben gegeven. 

Drie kransen werden gelegd door de 
organisatoren, het tijdstip was niet bekend 
gemaakt om toeloop, hoe goed ook bedoeld 
en begrijpelijk, te voorkomen. 

Wel was door de organisatie een oproep gedaan om, desondanks, of misschien juist daarom, massaal te vlaggen. 
Een oproep waaraan door de inwoners van Etten graag werd voldaan. 

De Canadese Maple Leaf was alom te zien. Etten vierde de bevrijding en eerde de bevrijders. 

 

  Lest we forget. 

 

 

Klik op bovenstaande foto voor korte video impressie 
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Eerste RCL005 75 jaar herdenking munt uitgegeven op Canadees grondgebied. 
Verslag van Don Paauwe. 
 
Op Facebook is eerder dit jaar een actie 
gestart om Fred Arsenault, een 100- jarige 
veteraan uit Canada op 6 maart 100 
verjaardagkaarten te laten ontvangen. 
Fred heeft tijdens de tweede wereldoorlog 
meegestreden in de Italië campagne en 
was betrokken bij de bevrijding van 
Nederland. 
 
 

 
Per toeval kwam dit bericht ook voorbij op mijn 
tijdlijn omdat één van mijn Canadese relaties 
dit bericht had gedeeld. In deze periode zou ik 
ook net voor mijn werk in Ontario verblijven. 
Als regelmatige bezoeker van Canada en als lid 
van The Netherlands-Canada Chamber of 
Commerce (NCCC) heb ik om deze reden 
besloten om tijdens mijn bezoek Fred een 
verjaardagskaart aan te bieden op deze 
heugelijke dag.  
 

Een aantal weken voorafgaand aan mijn bezoek hadden wij als Royal Canadian Legion Branch 005  de introductie 
gehad van onze herdenkings-coin. Na de introductie van deze coin groeide het idee om Fred deze te overhandigen in 
combinatie met een verjaardagskaart. 
 
Na een aantal weken te hebben gemaald over dit idee heb ik uiteindelijk de stoute schoenen aangetrokken en heb ik 
toestemming gevraagd om Fred de eerste coin te overhandigen. Hij is immers een persoon die hem zeker verdiend 
heeft. Na het toelichten van mijn plan ben ik door onze RCL005-President om bovenstaande reden op een bijzondere 
missie gestuurd naar Canada. 
 
In de weken voorafgaand aan mijn reis had ik diverse persoonlijke berichten gestuurd aan de zoon van Fred en 
tevens de schrijver van het bericht op Facebook. Reacties bleven echter uit. Na wat onderzoek bleek later dat het 
adres dat vermeld stond in de Facebook post ook niet Fred zijn echte adres was, maar van zijn zoon Fred. Nog een 
uitdaging, want je kunt niet zomaar binnen wandelen in het Verzorgingstehuis met een kaart dacht ik.  
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En dan is het zover: mijn aankomst in Canada. Ik kan niet meer op 2 handen tellen hoe vaak ik voet heb gezet op 
Canadese bodem. Maar deze keer was anders dan anders en eigenlijk wel heel speciaal.  
Maar hoe pak je dat dan verder aan? Vooralsnog liep het plan om Fred de coin én de verjaardagskaart te 
overhandigen namelijk niet volgens plan. 
 

Bij mijn aankomst in Canada heb ik mijn zakelijke contacten om hulp gevraagd. 
Na mijn contact met de Consul-Generaal in Toronto: Anne Le Guellec bleek dat zij 
al een afspraak met hem had staan om hem de dag, voorafgaand aan zijn 
verjaardag, te bedanken en alvast te feliciteren. Als dat geen toeval is! 
Ze heeft mij niet alleen zijn adres gestuurd maar ze nodigde mij zelfs uit om 
samen met mij de coin aan te bieden, vergezeld door Luitenant-Kolonel Ton 
Linssen, de Nederlandse defensie attaché. Het ambassadepersoneel heeft me, als 
reactie hierop, keurig aangemeld bij de familie waarna alles weer volgens plan 
verliep.  
 

En dan is het donderdag 5 maart. Met gepoetste schoenen en 
gestreken overhemd ging ik naar het consulaat. Na de koffie 
stapten we in de auto en op 
naar het “Sunnybrook Veterans Centre”. Met de munt in mijn 
binnenzak en de enorme kaart in de hand, werden we 
ontvangen in de recreatieruimte. Onze Comrades van RCL in 
Ontario heb ik de hand geschud en vele andere militaire 
vertegenwoordigers. Per groep werden we naar binnen geleid 
in een aparte ruimte om de jarige te feliciteren. Na de Consul-
Generaal, en de Defensie Attaché is het mijn beurt.  
Eerst heb ik de felicitaties overgebracht namens onze 
Branch van de Legion en de kaart overhandigd.  
 
Vervolgens natuurlijk: dé munt. Dit deed toch wel iets met 
hem, hij was heel erg verrast. Ik moest hem uit het doosje 
halen want hij wilde hem in de hand vasthouden en ik kan 
jullie vertellen dat dit voor mij toch wel een heel bijzonder en 
emotioneel moment was.  

 
Fred heeft me verschillende malen bedankt; ik denk dat dit voor 
hem een bijzonder, waardevol en een trots moment was en 
daarmee ook voor ons als Royal Canadian Legion (zeker voor 
Branch 005).  
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Na de diverse foto momenten werd ik apart genomen door 
zijn zoon Ron. Hij vertelde mij dat hij en zijn vrouw graag 
Nederland willen komen bezoeken. Ik heb aangegeven dat 
wij, als Legion, klaar staan om hem te helpen waar wij 
kunnen. Hij vertelde me ook dat zijn vader, na alles wat er is 
gebeurd,  nooit is terug geweest naar Nederland. Hij wil 
die taak op zich nemen. 
 
Vervolgens werd er aan de aanwezigen medegedeeld 
hoeveel kaarten er waren ontvangen. Dit waren er in totaal 
meer dan 90 duizend! Tevens werd er aangeven dat dit 
er zeer veel uit Nederland waren. Dit maakte mij bijzonder 
trots. Het zijn dagen als deze die het lidmaatschap van onze 
vereniging zo bijzonder en speciaal maken. 

 

 
Ik was enorm vereerd dat ik op deze missie ben gestuurd en kan meedelen dat deze met succes is volbracht en 
uitermate geslaagd. 
 

Don Paauwe 
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