
 

       THe Royal Canadian legion                      
bRanCH 005 

       THe libeRaTion of THe neTHeRlands 

 
          NIEUWSBRIEF RCL Branch 005 Nr. 2020-05/06 

ZIE OOK DE  agenda  OP DE WEBSITE.     

Laatste nieuwtjes: Facebook.   Meer foto’s van de verschillende ceremonies: klik op: fotoalbum. 

 

 

Dit keer als story een intrigerend verhaal van comrade 

Philip van Leeuwen. 

 

Zijn interesse was gewekt door een bepaald voorval. 

Lees zijn zoektocht naar de achtergronden hiervan. 

Lees over: 

Reginald Alastair Shepherd 

† 05 april 1945. 

Eén van de velen die vielen. 

 

 

 

Klik ergens in dit blok voor het verhaal. 

Redactie/Editor: Herman Sligman                                                           Mail: redactie@rcl005.nl  

 

Een uitgave met informatie van uiteenlopende aard. 

In deze editie wel een bericht van uw President. 

Vanwege de COVID-19 maatregelen waren er verschillende, eenvoudige en besloten 
ceremonies. 

Toch memorabele momenten die we willen vastleggen en met u delen. 

 

 

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%20RCL005/2020/Story%20Philip%20NL.pdf
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Van uw President. 
 
 
Met de versoepeling van de COVID-19 Corona regelgeving die nu 
plaatsvindt kunnen we weer vooruitkijken naar activiteiten als 
herdenkingen, bestuursvergaderingen en social events. 
 
 

We volgen hierbij  de adviezen en regelgeving  van het RIVM en de regelgeving vanuit RCL 
Zone Europe en Dominion Command. 
De komende tijd zullen het waarschijnlijk aangepaste bijeenkomsten zijn. Dit betekent dat 
wij ons ook zullen (moeten) houden aan de richtlijnen die de organisatoren van deze events 
opstellen. 
Uit eindelijk gaat het om uw en onze veiligheid en gezondheid. 
  
Verder wil ik aangeven dat Gerard Hendriks per 3 juni jl. zijn functie in het bestuur van 
Branch 005 heeft neergelegd en RCL Branch 005 heeft verlaten. 
Wij bedanken Gerard voor al het werk dat hij heeft verricht voor The Royal Canadian Legion 
Branch 005 en wensen hem het allerbeste voor de toekomst. 
 

 
 
 
Martin Reelick   
 
 
President 
Royal Canadian Legion Branch 005 
‘’the Liberation of the Netherlands” 
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Groesbeek, 4 mei 2020. 
 
Geen grote plechtigheid in verband met 
de heersende beperkingen, wel een 
prachtige actie.  
Tulpen werden geplaats bij alle 2619 
graven. De tulpen waren een geschenk 
van de Dutch Liberation Canada Society 
2020 opgericht door (oud)-
Nederlanders in Canada. 
 
Vrijwilligers van de Stichting Faces-to-
Graves, samen met een team van de 
Canadese Ambassade, waren hiervoor 
in touw. 
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Steenderen, 4 mei 2020. 

Na 75 jaar is het eindelijk 
duidelijk: de naamloze ‘soldier of 
the 1939-1945 war’ is Uncle Jack. 

75 jaar nadat hij sneuvelde bij 
Rha, is John Gordon Kavanagh 
geïdentificeerd. Dat is ‘exciting 
news’ voor de nabestaanden van 
de Canadese soldaat. 

Ook hier kon de officiële 
,naamgeving, aan de laatste 
rustplaats van luitenant John 
Gordon Kavanagh geen doorgang 
vinden. 

 

 

In de video staat burgemeester 
Besselink stil bij 4 en 5 mei.  

 

 

Lokale herdenkingscomités in Bronckhorst legden, met inachtneming van zowel de voorschriften van het RIVM als 
het Nationaal Comité 4/5 mei, bloemen/kransen bij de herdenkingsmonumenten. In Wichmond, Baak en Hengelo 
waren vertegenwoordigers van het college van B&W aanwezig. 

Comrade Gerrit Bruggink, in zijn hoedanigheid van ,Representative of the Queens Own Rifles of Canada, legde 
namens het regiment een krans. 

 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
https://youtu.be/hkmMX76yUwU
https://youtu.be/hkmMX76yUwU
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Vele voorgenomen programma’s moesten 
worden geschrapt of uitgesteld. Onmogelijk 
deze hier allemaal op te voeren. 

Eén uitzondering willen we maken omdat RCL 
Branch 005 genoemd wordt in een samenhang 
die je niet zou verwachten:  

de Elfstedenoldtimerrally.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Don Fife kwam om het leven in de buurt van 
Holten. 

Tijdens een bezoek van de legerleiding, dat 
hij begeleidde, kwam hij met zijn motor op 
een landmijn. 

 

Hij is begraven op de Canadese 
Begraafplaats te Holten.  I.A.6. 

 

 

 

D.M. Fife 

Helaas moeten ook wij ons evenement dit jaar voorbij laten 
gaan. Het beloofde memorabel te worden. In het kader van 75 
jaar Vrijheid waren er meer legervoertuigen aangemeld. Jeeps 
en motoren die in de oorlog dienst hadden gedaan en nu nog 
gekoesterd worden door vele liefhebbers. Onder hen een groep 
enthousiastelingen van het Royal Canadian Legion Branch 005, 
‘’the Liberation of the Netherlands’. Zij zouden de rit rijden in 
herinnering aan Donald Mayford FIFE, die tijdens de bevrijding 
van Nederland om het leven kwam. Op deze wijze zou hem in dit 
bijzondere jaar een verdiend eerbetoon worden bewezen. 

 

 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
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Holten, 4 mei 2020. 

Na een maandenlange voorbereiding had het een groots eerbetoon moeten worden: de herdenking van de 
gevallen bevrijders bij de Canadese begraafplaats in Holten. Door de coronamaatregelen was er plek voor slechts 
acht bezoekers. Toch had het wel iets, zegt minister Bijleveld: "Het was klein, maar daardoor ook heel mooi." 

Ja, het was héél anders dan de organisatie voor ogen had toen ze in augustus 2019 begonnen met de voorbereiding. 
Er was plek voor vier- tot vijfduizend bezoekers. Met een prominente plek voor zo'n vijftig hoogbejaarde Canadese 
veteranen die ons land destijds bevrijdden. 

 
Dodenherdenking in Holten (Foto: RTV Oost/Esther Rikken) 

Veteranen waren er niet. Evenmin nabestaanden of Canadese hoogwaardigheidsbekleders. "Dat is enorm jammer", 
zegt minister Bijleveld van Defensie. "Het is belangrijk wat de Canadezen voor ons gedaan hebben. Daar moeten we 
bij stilstaan, en hun verhalen doorgeven." 

Veteranen 

Ook Arco Hofland, burgemeester van Rijssen-Holten, mist de Canadese bezoekers. "Ik had die oude knarren, die ons 
destijds bevrijd hadden, zo graag willen ontmoeten", zegt hij. "We onderzoeken nu samen met de Canadese 
ambassade of we volgend jaar alsnog een speciale herdenking kunnen organiseren. Een soort '75 plus één jaar 
bevrijding'. Maar herdenken is méér dan alleen kransen leggen, vindt Hofland. "Kinderen hebben bij alle 1394 graven 
twee witte rozen gelegd als teken van verbondenheid. Zo stonden ook zij stil bij wat er gebeurd is." 

(tekst en beelden RTV Oost) 

 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
https://imgo.rgcdn.nl/cd06085eb61c465b80dd64211f5430e2/opener/Dodenherdenking-in-Holten-Foto-RTV-Oost-Esther-Rikken.jpg?v=SefCeeYP54dnAUdMn-cscA2
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Bergen op Zoom, 4 mei 2020. 

Stilte op de begraafplaatsen. 

Ook hier waren de verwachte 
bezoekers, waaronder een 
duizendtal scholieren uit 
Canada, afwezig. 

Middels een gemeentelijke 
oproep was verzocht om thuis 
te herdenken en de plaatselijke 
monumenten niet te 
bezoeken.  

 

Foto’s: Yoka van Broekhoven.  

Zij maakte in de ochtenduren enige foto’s die een serene rust uitstralen. 

Geen Poppies, maar de natuurlijke beplanting fleurde met haar bloemen de plaatsen van herdenking en bezinning 
op. Alsof de natuur respect en dankbaarheid wilde betonen aan hen die hun toekomst offerden voor de onze. 
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Schoonebeek, 4 mei 2020. 

Dodenherdenking 2020. 
Ook in Schoonebeek een 
compleet andere ceremonie 
dan gebruikelijk. 

Een heel klein gezelschap, 
wel een muzikante voor het 
signaal ,taptoe’. 
Daarna de twee minuten 
stilte, gevolgd door het 
Nederlandse en Engelse 
volkslied. 

Aansluitend het leggen van 
bloemen bij elk oorlogsgraf. 

Ook hier: opdat wij niet vergeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Credits voor foto’s en tekst: Rob Wethly. 
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Mook, 4 mei 2020. 

Besloten dodenherdenking van de 
gemeente Mook en Middelaar op de 
Militaire Begraafplaats in Mook. 
Helaas moest in verband met de regelgeving 
deze herdenking plaatsvinden zonder 
publiek. 
Zij had daardoor een sober karakter. 

 

 

Het programma was als volgt: 

1) The Last Post door trompettist Piet Beuming van 
Muziekvereniging Middelaar. 
2) 2 minuten stilte. 
3) Signaal na afloop van de 2 minutenstilte. 
4) Kranslegging door burgemeester mr. drs. Willem 
Gradisen namens de inwoners. 
5) Korte toespraak en gedicht door burgemeester. 

  Klik op foto voor videobeelden. 

 

 

Bijzonder was dat op een aantal graven steentjes waren geplaatst. Een respectvol gebaar, stammend uit de joodse 
geloofsovertuiging. 

 

 

 

Credits voor foto’s en video: Sjaak Jakobs. 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
https://youtu.be/XXn-2lHH6wg
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Ongetwijfeld zijn op meerdere plaatsen in Nederland, ondanks de beperkende maatregelen, besloten kleinschalige 
herdenkingen gehouden voor alle slachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. We weten dat we 
met deze, minieme, greep uit een aantal ceremonies, aan ontelbare voorbij zijn gegaan. Niet omdat we de 
genoemden belangrijker vinden, maar omdat we ons, in deze samenvatting gewoon moeten beperken. 

Branch 005 van het Royal Canadian Legion ‘’the Liberation of the Netherlands” moest haar agenda danig aanpassen. 
Helaas konden we onze doelstelling niet invullen zoals we graag hadden gewild. 

De ,,Act of Remembrance” is echter niet uit onze gedachten verdwenen. 

They shall grow not old, as we that are left grow old: 
Age shall not weary them, nor the years condemn. 
At the going down of the sun and in the morning 

We will remember them. 
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Het waren niet alleen de herdenkingen in mei 2020 die geannuleerd of doorgeschoven werden.. Het afzeggen van de 
Vierdaagse van Nijmegen was voor velen een teleurstelling in Nederland maar ook in Canada. Leuk om te zien hoe 
mensen ermee omgingen in Canada. Respect voor jullie,  deelnemers. Klik op onderstaande link en geniet van het 
enthousiasme van de wandelaars. 

https://twitter.com/i/status/1263484700229865477 

De Nijmeegse Vierdaagse werd weliswaar geannuleerd, maar dat weerhield de Canadese veteraan Joan Cook niet 
om te blijven trainen voor volgend jaar. Joan zou The Royal Canadian Legion vertegenwoordigen dit jaar. 

Joan vertelde hoe ze tijdens de pandemie een actieve en gezonde levensstijl aanhield. Hoewel velen niet hetzelfde 
trainingsregime zullen aanhouden als zij, kunnen haar mentaliteit ons inspireren om onze eigen fysieke en mentale 
gezondheid te behouden of te verbeteren. 

Trainen voor de Nijmeegse Marsen. 

Als het gaat om training voor volgend jaar, zegt Joan: “Ik heb mijn dagelijkse fitnessregime van circuittraining en 
lopen van een paar keer per week, verhoogd tot zes dagen per week hard trainen. Ik volg het trainingsschema van 
het leger en we marcheren 3 keer per week met bepakking! Ook op andere dagen volg ik online persoonlijke 
fitnesstraining. ” 

Omdat Joan haar programma bijhield, kon ze in mei jl. ook meedoen aan een Canadian Forces Virtual 
Commemorative March ter ere van het 75-jarig bestaan van VE Day en de Bevrijding van Nederland. Deelnemers 
liepen over twee dagen 40 kilometer op een route naar keuze. Aanmelden om deel te nemen aan een virtuele 
fitnessuitdaging of programma kan een geweldige motivator zijn om een actieve levensstijl aan te houden. 

Joan Cook.  RCL vertegnwoordigster 

mailto:%20redactie@rcl005.nl
https://twitter.com/i/status/1263484700229865477
https://www.legion.ca/news/2020/03/09/joan-cook-is-the-royal-canadian-legion-s-2020-marches-nijmegen-representative
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Den Haag, 25 mei 2020. 

Een besloten ceremonie van een heel andere orde vond plaats op de begraafplaats Westduin.  

Een kleine groep van de Canadese Ambassade in Nederland, waaronder de ambassadeur, 
H.E. Lisa Helfand en de militair attaché, kolonel Tim Young, bewees eer aan kapitein 
Jennifer Casey. Om het leven gekomen bij de recente crash van een toestel van de 
Snowbirds, het demonstratieteam van de Royal Canadian Air Force.  

Tevens werd stilgestaan bij de dood van zes leden van de Canadian Armed Forces die 
omkwamen bij de helikopter crash voor de kust van Griekenland. Het toestel, 
gestationeerd op het fregat HMCS Fredericton, was op de terugtocht van een oefenvlucht. 
Het fregat nam deel aan een NAVO-oefening, met de codenaam Operatie Reassurance. 

Verder vertegenwoordigd waren op de begraafplaats: Royal Canadian Forces, Royal Canadian Mounted Police, 
Canada Border Services Agency and Global Affairs Canada. Namens het Royal Canadian Legion Branch 005 ‘the 
Liberation of the Netherlands’ was de president Martin Reelick aanwezig. 

 

Van linksboven naar rechts beneden: 
Abbigail Cowbrough, Matthew Pyke, Matthew Cousins, 
Maxime Miron-Morin, Kevin Hagen, Brenden Ian MacDonald. 

(foto: Canadian Armed Forces) 

Ook zij dienden voor Vrijheid en Vrede.  R.I.P. 

Opdat wij ook deze niet vergeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer Casey.  R.I.P. 

Westduin, 25-05-2020. 
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Normandië, 6 juni 2020. 

De Nederlandse Defensie 
Attaché in Frankrijk, kolonel 
Sander Luijten heeft namens 
het Garderegiment Fuseliers 
Prinses Irene en de Vereniging 
van Oud Strijders van de 
Koninklijke Nederlandse 
Brigade Prinses Irene 
(VOSKNBPI) een krans gelegd 
in Arromanches. 

De Nederlandse publieke 
omroepen besteedden geen 
aandacht aan D-Day 75 + 1. 

Vrijheid is blijkbaar dermate 
,,normaal” dat de prijs die er 
destijds voor betaald is in 
mensenlevens, tot de 
vergetelheid behoort. 

 

(H. Sligman, op persoonlijke titel) 
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De plechtigheden voor de 76ste verjaardag van de geallieerde landing in Normandië, op 6 juni 1944, hebben als 
gevolg van de coronapandemie zaterdag plaatsgevonden in besloten kring, zonder veteranen, in een formele sfeer. 
De herdenking stond in schril contrast met die van vorig jaar, toen er een grote menigte opdaagde.  

In Vierville-sur-Mer, Omaha Beach, een van de belangrijkste plaatsen van de landing, waren slechts een honderdtal 
aanwezigen bij de ceremonie. Onder hen de ambassadeurs van de acht geallieerde landen (Canada, Denemarken, 
Groot-Brittannië, Polen, België, Noorwegen, Nederland en de Verenigde Staten) en van Duitsland. Plek: het National 
Guard Monument van de VS.  

 

 

 

 

 

     

 

 

 

Photo credits Juno Beach: 

G. Gauthier Hebbelynck 

©AFP.  Omaha Beach 

Juno Beach 1 

Juno Beach 2 Juno Beach 3 
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