
 

       THe Royal Canadian legion                      
bRanCH 005 

       THe libeRaTion of THe neTHeRlands 

 
          NIEUWSBRIEF RCL Branch 005 Nr. 2020-09 

ZIE OOK DE  agenda  OP DE WEBSITE.                                  Laatste nieuws op Facebook.                                                                                                          
Foto’s van eerdere ceremonies: fotoalbum. 

In deze editie een artikel van comrade Koos Suurhoff. 

Lees zijn overpeinzingen, geschreven naar aanleiding van de column van Kolonel Tim Young, destijds Canada’s     
Defensieattaché in Nederland. Zijn bijdrage publiceerden wij in editie 2020-04. 

Koos Suurhoff groeide op in het door de Duitsers bezette Groningen en maakte daar als schooljongen de ellende 
tijdens de bezetting mee, maar ook de hevige gevechten en de bevrijding. 

De indrukken die hij in die jaren opdeed staan nog steeds (89 jaar en ,,still going strong”) in zijn geheugen gegrift. 

Sindsdien vraagt Koos Suurhoff met grote vasthoudendheid en doorzettingsvermogen aandacht en waardering 
voor de Canadese bevrijders van Groningen, de Black Watch (Royal Highland Regiment) van Canada en hun 
families en ondersteunt hij hierbij Canadese veteranen. Als geen ander wil 
hij de herinnering aan en de waardering voor deze Canadese bevrijders 
levend houden.  

Dit is niet onopgemerkt gebleven in Canadese kringen, zoals uit de foto 
hiernaast blijkt. 
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Agenda:  Onder voorbehoud: 

05 okt.   Veenendaal (H. Wakeman) (geannuleerd) 
24 okt.   Sloedam, Bergen op Zoom, Vlissingen 
25 okt.  Bergen op Zoom Can.War Cem. (Zone) (besloten) 

  4 nov.  Welberg monument ‘’De Klok” 
  7 nov.  Beaumont-Hamel (Euro Zone) 
  8 nov.  Vimy Ridge (Euro Zone) 
  8 nov.  Den Haag herdenking CWGC 
  8 nov.  Apeldoorn Remembrance Sunday 
11 nov.  Groesbeek Remembrance Day (Euro Zone) 

24 dec.  Lichtjesavond Bergen op Zoom, Groesbeek, Holten 
      

 

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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Opgegroeid met Canadese veteranen. 

Zoals de meesten van jullie weten ben ik geboren in Dawson Creek, Canada en 
kwam ik als kind al in aanraking met de Royal Canadian Legion. Ome Loui, de 
jongste broer van mijn vader had in het Canadese leger gediend en was daarna 
lid geworden van RCL Branch 180 in Port Alice op Vancouver Island, BC. 

Menigmaal bezochten we deze Branch en kwamen we natuurlijk veel in 
aanraking met Canadese veteranen. Ook toen we in Dawson Creek woonden 
kwamen er oud-strijders bij ons thuis, het was er een komen en gaan. Altijd als de 
herdenkingsdagen er aan kwamen moesten wij bij oma logeren omdat het hele 
huis vol was met Canadese militairen. 

Want mijn vader en moeder konden natuurlijk over Holland praten en de 
bevrijding. Wat was er mooier dat ze dit konden delen met hun Canadese bevrijders. Albert Thornhill was zelfs onze 
buurman en bij elk praatje kwam er wel weer een oorlogsverhaal voor de dag. Hij was goed bevriend met oma. Altijd 
kwam hij tijdens de ceremonies compleet in zijn uniform uit de oorlog aanzetten. En dan was er nog Ed Kobashiuk, 
hij was getrouwd met tante Hetty, een oorlogsbruidje, uit Nederland. John Mckenzie, hij woonde aan de overkant en 
had een Nederlandse vlag meegenomen uit Holland en daar zwaaide hij mee uit het raam…”uut Groonigen”, riep hij 
dan. Lester Stone was gek op Hollandse eieren, en hij zei altijd, “moet you nok chocola etten”. En zo waren er nog 
velen meer, maar van een heleboel ben ik de naam vergeten. 

Terug in Nederland was het niet anders. Vele veteranen die terugkwamen naar Nederland bezochten ons altijd en 
daar brachten weer anderen mee. Mijn vader en moeder ontvingen ze weer thuis en gingen mee naar de vele 
ceremonies met hen en namen ons mee. Tegenwoordig is het niet anders, er komen er al vele jaren Canadese & 
Britse veteranen. Helaas hebben we nog maar een paar oud-strijders over en zijn velen van hen ons al ontvallen. 

In januari 2004 ging er een schrijven uit van het toenmalige RCL Branch 005 bestuur dat ze op zoek waren naar een 
andere locatie. We gaven hen aan om ons is een bezoek te brengen. Ben Zonneberg, Piet Polderdijk en Hendrik 
Kuiper kwamen toen kijken. Bob Veenstra vermeldde het volgende in een brief naar de leden: 
“Om u een indruk te geven hoe het ook zou kunnen hebben we deze keer een zeer Canadees restaurant gevonden. 
Wij hebben er als bestuur al een keer vergaderd en nu willen wij graag weten wat u er als leden van vindt. 
Het is dus een keer uitproberen en uw mening wordt op prijs gesteld.        
Wij willen niets zeggen over de inrichting of over de gastheer en gastvrouw; u moet het zelf ervaren en beoordelen en 
aan het einde van de vergadering vragen wij uw mening”.  

Daar eenieder zeer enthousiast was werden wij na de Jaarvergadering het clubhuis van Branch 005. 

Sinds eind 2004 zijn wij dus het clubhuis van de Royal Canadian Legion Branch 005, The Liberation of the 
Netherlands. Vanaf dat moment ben ik de Liaison Officer, een mooie en dankbare taak waarin ik veel Canadezen 
mag ontvangen, een taak die helemaal bij me past. 

Dit jaar had een hoogtepunt moeten zijn, de 75e-jarige herdenking van de bevrijding van Nederland. Of het 
misschien volgend jaar door gaat weten we nog niet, maar ik had wel het voorrecht dat ik met velen van onze 
bevrijders ben opgegroeid en dat het een eer was om ze te mogen kennen. 

Yvonne Swarthoff-Klein Beekman

Yvonne Swarthoff-Klein Beekman 
Liaison Officer 
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Battlefield Tour. 
Column van comrade Wim Poppenk. 

 Op uitnodiging van de Canadese ambassadeur in Nederland ben ik aanwezig bij het 
Maple Leaf Soiree 2019 in de Canadese Residentie. De loterij tijdens de Soiree voorziet 
ook deze keer weer in geweldige prijzen. En wat schetst mijn verbazing ‘ik val in de 
prijzen’. 
Een battlefield tour, ‘De slag om de Schelde’, aangeboden door Kolonel Tim Young, de 
Canadese Militaire Attaché. 
Een hele dag lang met Tim op stap. De eerste afspraak wordt in verband met Covid-19 
gecanceld. Maar op 17 juli is het zover. Tegen 10.00 uur beginnen we, met vier 
toehoorders, bij het Leopold kanaal in België. 
Via Eede en Aardenburg in Zeeuws-Vlaanderen gaan we naar Dishoek op Walcheren, 
waar wij ook lunchen. Dan door naar Westkapelle, de Sloedam, Woensdrecht en we 
eindigen omstreeks 20.00 uur bij Bergen op Zoom.  

Bij alle genoemde plaatsen heeft Tim 
gedetailleerd, met behulp van stafkaarten uit 1944 
en zeer gedetailleerde sheets, verteld hoe de 
Canadezen hun aanvallen inzetten om Zeeuws-
Vlaanderen, Zuid-Beveland en Walcheren (de 
Scheldemond) te bevrijden. Soms tamelijk 
eenvoudig, veel vaker met enorme verliezen.  

 

Daarbij werd ook uitvoerig de wijze van verdedigen door de 
Duitsers ter sprake gebracht.  

De slagkracht van de Canadese eenheden, van soldaat tot 
groep, van pelotons, compagnies, bataljons, regimenten, 
legerkorpsen tot legers werd minutieus gedeeld. Strategie en 
tactiek aan beide zijden kwam veelvuldig ter sprake.  

Een dag die, met heel veel informatie, overgebracht door een gepassioneerd 
verteller, veel indruk heeft gemaakt. Zeker ook als je de dagen daarna het 
boekwerkje met sheets nog eens rustig doorkijkt en alles nog meer ‘een plekje’ 
krijgt. 
Een heel bijzondere en plezierige dag. 
 
 
 

Wim Poppenk 
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Zone meeting, 05-09-2020. 
 
RCL Branch 003 in Geilenkirchen-Duitsland was de gastheer voor de tweejaarlijkse zone-meeting. Branch 002 en 
Branch 004 waren niet vertegenwoordigd. Gezondheidsproblemen waren de oorzaak van hun afmelding. Branch 005 
(NL) was aanwezig met de comrades: Hendrik Kuiper, Jan van Loo, Toon van Bussel, Philip van Leeuwen, Peter 
Bongers en Martin Reelick. Branch 001 was met hun nieuwe bestuursleden aanwezig. 
Samenvattend kan gesteld worden dat het een constructieve bijeenkomst was.  
 
1- We maakten kennis met de nieuwe comrades van Branch 001. 
 
2- We kozen een nieuw bestuur voor RCL Zone 
Europe. Samenstelling nu: 
Zone Commander - Martin Gillis Branch 001 
Dep. Commander - Martin Reelick Branch 005 
Secretary - Peter Bongers Branch 005 
Treasurer - Stein Gammelmo Branch 003 
Sgt@Arms - Philip van Leeuwen Branch 005  

 
3-We namen afscheid van de vertrekkende Zone 
Commander Dan Saulnier en zijn vrouw Venah. Hen werd een passend afscheidscadeau aangeboden, dat 
ongetwijfeld een mooi plekje krijgt in hun huis in Perry Sound, Ontario. 
Uiteraard met onze beste wensen voor de toekomst. 

 
 
 

Verslag: 
 

Martin Reelick 
Philip van Leeuwen 
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Mook, 07-09-2020. 
 
Kranslegging bij het Antonio Barbaro gedenkteken in Mook. De man die zijn 
zwemvest gaf aan een kameraad toen hun boot lek sloeg, omdat hijzelf een goede 
zwemmer was. Hij had de stroming van de rivier onderschat en kwam zelf om het 
leven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de foto hiernaast de laatste kranslegging 
van Kolonel Tim Young, militair attaché voor 
Canada, voor zijn vertrek naar zijn thuisland. 
Hier vergezeld van Sgt. Jo-Anne Wiseman, 
assistent militair attaché. 
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Limmen, 08-09-20. 

In Limmen is het neerstorten van een Engelse bommenwerper 
herdacht. Op 8 september 1944 stortte een Mosquito 
bommenwerper van de Engelse luchtmacht neer in een weiland 
in Limmen, na te zijn beschoten door een Duitse patrouilleboot 
voor de kust van Castricum. Het vliegtuig was onderweg naar 
Duitsland. De Canadese bemanning, piloot Warren Robert Zeller 
(25) en de navigator Herbert Reginald Tribbeck (28) kwamen
hierbij om het leven. De bemanning ligt begraven op het kerkhof naast de Protestantse kerk in Limmen.

Precies 76 jaar later onthulde burgemeester Toon Mans in 
het bijzijn van nabestaanden en vertegenwoordigers van de 
Engelse en Canadese luchtmacht een monument aan de 
Schoolweg, tegenover de Oude School, nabij de crashplaats. 
Bijzonder indrukwekkend was daarna de Flypast van 4 
Fokker vliegtuigen in de ” Missing Man” formatie. Omroep 
Castricum heeft een TV registratie gemaakt van deze 
plechtigheid. 

De Canadese Ambassade was vertegenwoordigd 
door Sgt. Jo-Anne Wiseman. 

Klik op bovenstaande foto voor video impressie.  ↑

  Foto’s: Cees Dekker – Omroep Castricum 

https://youtu.be/D9mgRU3oNDI
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Steenderen, (gem. Bronckhorst), 10.09.2020 

De geallieerde officier Lt. John Gordon Kavanagh uit Toronto 
stierf op 5 april 1945 ergens in Europa, hoorde zijn familie. 
Bewoners van Rha die de oorlog overleefden, weten waar 
de resten van Kavanagh gevonden zijn en begraven werden. 
In het graf van een onbekende soldaat op de algemene 
begraafplaats in Steenderen. 

Zij maakten zich sterk voor zijn nagedachtenis en wilden ook 
voor hem een graf met zijn naam. Na jaren onderzoek kwam 
ook officieel de conclusie dat het zo goed als zeker is dat 
Kavanagh die dag in Rha is gesneuveld en in Steenderen 
werd begraven. Daarom krijgt de grafsteen nu zijn naam. 
De steen zou op 5 april 2020 onthuld worden tijdens een 
officiële plechtigheid in bijzijn van zijn familie. 
Door de corona-situatie kon dit niet doorgaan. De steen is 
nu op 8 september geplaatst door de Canadese War Grave 
Stichting en op 10 september was er een kleine 
plechtigheid, in aanwezigheid van burgemeester Besselink.  

De bedoeling is dat er volgend jaar op 5 april een grotere 
herdenking komt, waarbij ook de familie van Kavanagh 
aanwezig is. 

Comrade Gerrit Bruggink,  lid van RCL Branch 005, was 
hierbij aanwezig. 

                         Voor video impressie klikt u op bovenstaande foto. Ned./Eng. 

Bron: Gemeente Bronckhorst. 

 

 

En dan komt onderstaand bericht in de mailbox van een 
comrade en je beseft:  

het eerste punt van de doelstellingen van onze Branch 005 
wordt opgemerkt en gewaardeerd.  

Daar doen we het voor! 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/sEX4ngu_1CE
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Adegem/Maldegem, 13.09.2020. 

Ook hier werd, in een besloten bijeenkomst, 
de jaarlijkse herdenking gehouden. 

Sgt. Jo-Anne Wiseman vertegenwoordigde de 
Canadese Ambassade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groesbeek, 17.09-2020. 

De Stichting Groesbeek Airborne had de Airborne herdenkingen in Groesbeek en Klein Amerika georganiseerd, met 
inachtneming van de geldende COVID-19 restricties. De herdenkingen staan in het teken van de luchtlandingen die 
hier plaatsvonden op 17 september 1944 tijdens Operatie “Market Garden”. 
Hierbij was ook aanwezig de nieuwe Canadese Militair Attaché Kolonel Marc LaFortune. 

RCL Branch 005 werd vertegenwoordigd door Danny Murphy en Toon van Bussel. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

Foto’s Groesbeek: Marc van Aken. 

 

 

Kranslegging door Kol. LaFortune 

Kransleggers:  Toon van Bussel en Danny Murphy 
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Driel, 19.09.2020. 

Engineers Monument. 

Ook hier een klein select gezelschap om hen, die 
ongekende inspanningen leverden, te eren en te 
herdenken. 

De Canadese Ambassade was met een zware 
delegatie vertegenwoordigd. 

De ambassadeur: Hare Excellentie mevr. Lisa Helfand. 
De Militair Attaché: kolonel LaFortune; 
Sergeant Jo-Anne Wiseman,  assistent Militair 
Attaché. 

RCL Branch 005 was hier niet vertegenwoordigd. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de rechter foto een groep van de 
manschappen die de terugtocht over 
de Rijn meemaakte.  

Een nachtelijke tocht door de Nazi-
linies na negen dagen ,,HEL”, kopte The 
Daily Sketch van donderdag, 28 
september 1944. 
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17e (EXTRA) ALGEMENE LEDEN VERGADERING RCL005. 
 
Op Zondag 20 september is een extra RCL005 leden vergadering gehouden in het 
Clubhuis bij Restaurant Mondani in Lochem. Hierbij werden uiteraard de 
verplichte COVID-19 bepalingen in acht genomen. Mede hierdoor was ook het 
aantal aanwezige leden beperkt. 
Als test is door comrade Quint Wijnholts een live video stream opgezet zodat ook 
comrades thuis de vergadering konden meebeleven en reageren. Dit zou wellicht 
een oplossing kunnen zijn voor de toekomstige vergaderingen als leden met opgaaf van reden daarbij niet aanwezig 
kunnen zijn. Dank aan Quint, die ondanks zijn (gecompliceerde) bovenbeen breuk aanwezig was tijdens de 
vergadering. 
 
Deze extra vergadering was ingesteld om opvolging te geven aan de onderwerpen die in de vorige vergadering op 1 
maart jl. waren besproken en ten behoeve van de installatie van nieuwe bestuursleden. Voor de functie van First 
Vice President is er nog steeds een vacature, maar de functie van Secretary zal worden vervuld door comrade Jan 
van Loo, die ook de functie van Legal Officer blijft uitvoeren. Jan van Loo is tijdens de vergadering ingezworen met 
instemming van de aanwezige leden. 
 
Tijdens de ALV werd uiteraard de agenda gevolgd en verslag gedaan door het bestuur over de activiteiten van de 
afgelopen periode. Ook gaf de President een korte samenvatting van de Zone vergadering op 5 september jl. 
In deze Zone vergadering is ook besproken en vastgelegd welke herdenkingen onder verantwoording van de Zone 
Europe vallen. 
Dit is met name van belang voor de herdenkingen in Nederland, waar enige discussie was ontstaan tussen RCL005 en 
de Zone. Op dit moment gelden de volgende herdenkingen als Zone aangelegenheden en de verantwoordelijkheid 
voor de organisatie en financiering ligt derhalve ook bij het Zone Command c.q. Zone Sgt-at-Arms. 
 
9 april Vimy; 4 mei op de Canadese begraafplaats in Holten; 5 mei Wageningen; 1 juli Beaumont-Hamel; De 
Zondag herdenking op de Canadese begraafplaats in Bergen op Zoom en 11 november Remembrance Day op de 
Canadese begraafplaats in Groesbeek. 
 
Van belang is te vermelden dat duidelijk gesteld is dat de verantwoordelijkheid voor de financiering en organisatie 
ligt bij Zone Command. Indien Zone Command ondersteuning wenst van RCL005 bij enige herdenking dan zal 
vroegtijdig vooraf contact worden opgenomen met de President en/of Sgt-at-Arms van RCL Branch 005. E.e.a. zal 
door RCL005 aan Zone Command schriftelijk worden bevestigd. 
 
Verder verliep de vergadering met input van de aanwezig leden geordend en geamuseerd en zal het (concept) 
verslag daarvan aan de leden van RCL005 worden toegezonden. De gearresteerde notulen van de vorige vergadering 
zullen binnenkort op het RCL005 ledenportaal worden gepubliceerd. 
 
 
Korte samenvatting door: 
 

Ruud Janssen 
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Drielse Rijndijk  Heteren  25-09-2020 

NEW HAMPSHIRE MONUMENT 
Vrijdag 25 september 2020 had “Stichting Never Forget Them” een 
herdenkingsdienst georganiseerd bij het New Hampshire Monument aan de 
Drielse Rijndijk in de gemeente “Overbetuwe”. 
De uitgenodigde organisaties waren gevraagd één afgevaardigde naar de 
COVID-19 gereguleerde ceremonie te sturen. Het was daarom kleinschaliger 
dan de jaren ervoor. De organisator Martin Veggelers had opmerkelijk werk verricht om alles zo soepel mogelijk te 
laten verlopen en toch de kinderen van de Koningin Julianaschool te betrekken bij gedichten, zij legden tevens de 
kransen. 

Wethouder Brigitte Faber-de Lange van de gemeente had zeker een goede boodschap van de 75 jaar vrijheid die we 
genoten dankzij de opoffering van deze leden van het New Hampshire Regiment. Hoewel deze vrijheid dit jaar werd 
beperkt, door de COVID-19 regels. Zij sprak de hoop uit dat volgend jaar de herdenking en het bevrijdingsfeest 
zonder regelgeving kunnen plaatsvinden. 

Na de ceremonie bedankte ik de organisator Martin Veggelers RCL Branch 
005 voor de samenwerking en overhandigde President Martin Reelick een 
75-jaar Bevrijdingsmunt. 

 

 

 

 

 

Foto’s: A. Roelofs 



 
11 

 

Posterenk, 27-09-2020.  

Hier was RCL Branch 005 aanwezig met de Colour Party en een 
delegatie ter gelegenheid van de onthulling van een gedenksteen 
in de muur van de Wilpermolen en de presentatie van het boekje 
‘’75 jaar bevrijding Posterenk’’. 

De onthulling van de gedenksteen werd door Aard Bessels en 
zijn kleinkinderen verricht. Samen met zijn broer is hij de 
initiatiefnemer, om ter herinnering aan de gesneuvelden bij 
Posterenk, een gedenksteen in de molenmuur te plaatsen. 
Helaas is zijn broer eind vorig jaar overleden.  

 
 
 
 
 
 
De gedenksteen bevat de namen van de 
zes militairen van het Carleton & York 
Regiment die bij Posterenk zijn 
gesneuveld. 
 
Via een live verbinding met Canada 
werd de Last Post geblazen, gevolgd 
door twee minuten stilte. 
 

Daarna klonken het Nederlandse en Canadese volkslied. 
 

Aard Bessels legde met zijn 
kleinkinderen een krans, gevolgd door een delegatie van Branch 005. 
 
Wederom via een live verbinding met Canada volgde een dankwoord van 
Dave Hodgson, neef van de hier gesneuvelde lt. Savage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na de beëindiging van de ceremonie werd het boekje 
‘’75 jaar Bevrijding Posterenk” gepresenteerd. 

 
 
 
De Pipes en Drums ‘City of Apeldoorn’ begeleidde de 
Colour Party en zorgde voor de muzikale omlijsting. 
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Column door Koos Suurhoff.  

Overpeinzingen van een, op zondag 15 april 1945, door de Canadezen bevrijde Groninger. 
Opgedragen aan kolonel Tim R. Young, Militair Attaché van Canada in Nederland. 

Inleiding. 

Vertolking van gevoelens over herkregen vrijheid, 
besef van grote offers, gebondenheid en vriendschap, 
die zich tussen de volkeren van Nederland en Canada, 
onze Bevrijders, in de loop van 75 jaar hebben 
ontwikkeld. 

Dit vooral door de bevrijding en verlossing van een 
dictatuur en onderwerping. De hieruit ontstane en 
nog steeds voortlevende en groeiende contacten en 
ervaringen zijn diepgeworteld. Canada en The 
Canadian Armed Forces, worden in één adem in 
Nederland als ,,Canadezen’’ geduid. Dat is een begrip! 
Dat komt ook tot uiting door de immer terugkerende 
herdenkingen lokaal, stedelijk, landelijk en op de 
Canadese Erevelden. 

Doe je iets voor, of ten gunste van de veteranen, ook 
voor de latere militaire generaties, dan gaan de 
poorten zonder discussie open en dan krijg je gehoor 
en direct medewerking om je plan uit te voeren!  

Herkregen Vrijheid. 

Hier is een periode van onvrijheid aan vooraf gegaan. 
Van 10 mei 1940 t/m 16 april 1945. Bezettingstijd 
door de Nazi’s. Dictatuur en onderwerping. 

In die jaren groeide ik op als jongetje van 10 tot 14 
jaar. Op 10 mei 1940 is mijn oma overleden. De Duitse 
troepen bezetten de stad Groningen. Het eerste jaar 
van de bezetting ging “rustig” aan mij voorbij. 
Het tweede jaar en de jaren daarop veranderde dat 
“bij” de dag, zoals hieronder blijkt. 
Vader werd verplicht te werken in Duitsland. Moeder 
moest roeien met de riemen/middelen, die zij had om 
ons (drie kinderen) te voeden, te kleden, enz. 
Geleidelijk aan ging ‘’alles op de bon”. Distributie!  

Goederen, 
zoals vlees, 
melk, brood, 
brandstof, gas 
en licht werden 
steeds 
schaarser. 
De zwarte handel, dat betekent hier clandestien 
kopen en verkopen van diverse goederen, tierde 
welig. 

Het verzet en werkweigering namen hand over hand 
toe. 

Met als gevolg, van verraad: gewelddadige razzia’s, 
arrestaties van onderduikers, verzetsstrijders en 
Joden.  

Ik ben getuige geweest van 
arrestaties van onderduikers 
en Joden. Bij een joods gezin, 
vader, moeder en twee 
kinderen ging het er zeer 
hardhandig en met geweld 
aan toe. 

Vroeg in de ochtend op weg naar school moest ik door 
de Zwarteweg. Ik mocht niet doorlopen, op de hoek 
van deze straat stond een Duitse vrachtauto. Deze 
stond voor hun huis. Zeker vier zwaarbewapende 
militairen van de Sicherheitsdienst wilden het huis 
binnen gaan. De deur werd niet geopend op hun 
aanbellen. Daarop werd deze ingetrapt, waarop de 
vader woest naar buiten kwam en een Duitser met 
zijn volle vuist een beuk op zijn gezicht gaf. Hij werd 
hierop finaal in elkaar geschopt mede door de 
anderen en daaropvolgend de vrachtwagen ingetrapt. 
De moeder en de kinderen gilden het uit en werden 
ook niet netjes behandeld.   

Dan door naar school, nog net op tijd. Direct 
godsdienstonderwijs van Pastoor Kemper. 
Ik zat in een klas op de bovenste verdieping en had vrij 
zicht naar het Noorderplantsoen en de door het 
plantsoen lopende hoofdweg. 

Plotseling zag ik een colonne marcherende Duitse 
militairen op weg naar hun exercitieterrein. 

De Pastoor vertelde op dat moment een verhaal over 
Keizer Nero met zijn wrede en ruwe soldaten, 
moorden en plunderingen. Deze beleving en ervaring 
kon ik alleen met mijn moeder delen. Zij leerde mij als 
oudste zoon: Hoor, Zie en Zwijg. 

In een later stadium, op een Zondagmorgen tijdens 
een Hoogmis in de Heilig Hart Kerk in de Moesstraat, 
geleid door Kapelaan Loman, werd zijn preek (altijd 
een hoogtepunt) ruw en schokkend onderbroken door 
een inval van gewapende Duitse SD militairen. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sicherheitsdienst
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Deze openden de grote deuren van de overvolle kerk 
met gelovigen met veel kabaal en zij marcheerden 
met hun ijzerbeslagen laarzen met veel gekletter op 
naar de preekstoel. 
Kapelaan Loman beval hen vanaf de preekstoel de 
kerk onmiddellijk te verlaten. Dat deden zij, maar 
Kapelaan Loman was na de mis verdwenen. Deze 
kapelaan was niet Duitsgezind, dat liet hij tijdens zijn 
preken ook weten! Dat was dapper, gevaarlijk en 
tevens beangstigend. De sfeer in de kerk kon ik niet 
peilen. Totale overbluffing!!  Door verraad? 

Er is ook een Kapelaan doodgeschoten bij de 
Franciscuskerk aan de Zaagmuldersweg. In die tijd 
ging ik naar de katholieke school aldaar. Zijn dode 
lichaam lag bedekt onder een zwart kleed op het plein 
voor de kerk. Dit diende als afschrikkend voorbeeld. Ik 
moest hierlangs lopen om in school te komen. Dat 
was een zware confrontatie. 

De sfeer tijdens bezetting werd er niet beter op. Onze 
school werd in beslag genomen en als kazerne 
ingericht. Met als gevolg dat ik bijna geen lestijd meer 
gehad heb gedurende de laatste 1,5 jaar van mijn 
lagereschooltijd.   

Kentering van de bezetting op vrijdagmiddag 13 april 
1945. 

Prelude van de Bevrijding! 

Vroeg in de middag. De politie reed met een 
geluidsauto door de straten met de mededeling: ‘’Ga 
nu nog boodschappen doen. Om 16.00 uur geldt er 
voor iedereen een straatverbod. Overtreders worden 
direct gestraft”. Dit was ook symbolisch gezien ook de 
laatste waarschuwing en dwangmaatregel! 

‘s Avonds bij het donker worden was er geen 
verlichting, die ontbrak al geruime tijd. Toch werd de 
stad in zijn geheel hel verlicht. Dat kwam door 
schijnwerpers. Dit tot in de kamers van ons huis. Je 
kon er zelfs bij lezen. Zeer vreemd. 

Er brak een hels kabaal los van gierende projectielen 
en ook ontploffingen. Horen en zien verging je. Dat 
duurde de gehele nacht door. 

Ook de zaterdag en de nacht daarop was het een 
herrie van jewelste. Het lawaai was niet van de lucht. 

Zondag 15 april 1945.  

’s Morgens vroeg was het opeens stil. Wij werden 
nieuwsgierig. Wat zou er zijn? 

Voorzichtig de voordeur openen en de straat inkijken. 
Meerder deuren gingen open. 

Opeens komen er vreemde gewapende figuren achter 
elkaar vanuit de Koninginnelaan onze straat inlopen. 
Dat waren de Canadezen. De 
gehele buurt liep uit. Zij waren 
allen opeens door het dolle 
heen. 
De Canadezen werden met 
gejuich begroet en 
binnengehaald.  

Zij waren van de Regimenten:  

The Black Watch (Royal 
Highland Regiment) of Canada  

           en 

The Calgary Highlanders. 

 

Chocolade repen en sigaretten werden uitgedeeld. 

Wij waren vrij! 

Heftig! 

Totale opluchting! 

Dat gevoel was niet onder woorden te brengen. 

Echter zo snel als de Canadezen onze straat en de 
Oranjewijk hadden bevrijd, zo snel waren zij ook weer 
vertrokken richting Noorderplantsoen. Zij gingen heel 
tactisch te werk, gebruik makend van brandgangen, 
over schuttingen en door de achtertuinen richting 
Oranjesingel. 
De buurtgenoten vertrouwden de situatie niet en 
besloten weer het huis in te gaan. Dit was verstandig 
en op tijd. De hel brak los in het Noorderplantsoen. 
Horen en zien verging je opnieuw. 
Einde middag was het plotseling stil.  De strijd in het 
Noorderplantsoen was gestreden. 

Wij waren wederom nieuwsgierig en ik wilde tegen de 
zin van mijn moeder naar buiten om te kijken. Ik 
ontsnapte aan haar aandacht en glipte naar buiten. 
Tot mijn verbazing stond er een jeep van het Rode 
Kruis voor ons huis. 
Op deze jeep, bemand met chauffeur en twee 
hospikken, lag een baar met een zwaargewonde 
soldaat, deze lag te kermen van de pijn. Ik stond als 
aan de grond genageld te kijken. De beide hospikken 
waren zeer intensief met hun gewonde makker bezig. 



 
14 

 

Opeens was hij stil. Einde van een leven! De hospikken 
namen plaats op de jeep en allen keken stil en 
aangeslagen voor zich uit en reden weg richting 
Koninginnelaan. 

De bevrijding en het getuige te zijn van dit voorval 
hebben op mij, als jongetje van 14 jaar, een diepe 
indruk gemaakt en hebben voor de rest van mijn 
leven, tot heden, bewust en onbewust een belangrijke 
rol gespeeld. 

Veel later ontdekte 
ik dat deze 
Canadees in 
Hoogkerk 
begraven is. Hij 
was van The Black 
Watch (R.H.R.) of 
Canada. 
Naam: PTE 
Emerson Garfield Riddell, leeftijd 38 jaar. Gesneuveld 
15 April 1945. (Datum klopt met mijn ervaring) 
Naast hem ligt een makker van de Calgary 
Highlanders, Regan Raymond Dallaire, leeftijd 
onbekend. (Ϯ 15-04 -1945) 

Door de Pelotons Commandant Sergeant-Majoor 
Richard Brinkhuizen van onze Nationale Reserve 
wordt elke 2e zaterdag in april, in beperkte kring, een 
herdenking gehouden. 
Zij doen dit door op te marcheren, met Regiments 
vlaggen en begeleid door een doedelzakspeler, naar 
de graven van deze twee Canadezen, vijf 
bemanningsleden van een Lancaster bommenwerper 
en een gesneuvelde Nederlandse militair op 
vredesmissie. 

Bij het opstarten van deze herdenkingen heb ik een 
bescheiden rol mogen spelen. De Nationale Reserve 
heeft op zich genomen dit jaarlijks te organiseren. 

Ontstaan en ontwikkeling van mijn Canadese 
activiteiten.     Op persoonlijke titel.    

- Tijdens mijn MULO-schooljaren veel gelezen en 
geleerd over de voorbereiding van de invasie in 
Normandië en de opmars naar Groningen. Deze 
kennis is mede verworven uit gekregen boeken van 
mijn moeder over de Bevrijding van Groningen. De 
betekenis en het besef van bevrijding en vrijheid werd 
hierdoor bewuster en duidelijker. 

- Hieruit o.a. geleerd: De Duitse bevelhebber weigerde 
zich over te geven alvorens de gevechten zouden 
aanvangen. 

- Generaal Matthews besloot hierop de stad 
Groningen in te nemen met infanterie en 
ondersteuning van tanks maar zonder artillerie. 

Dit mede om de burgerbevolking zoveel mogelijk te 
sparen. Groningen is hierdoor aan een ramp ontsnapt. 
Word hier wel eens bij stil gestaan vraag ik mij af.  

- Zo gaandeweg ouder en volwassener geworden 
groeide ook het besef bij mij, dat er heel veel 
Canadees bloed is geofferd voor onze vrijheid. Van 
Sicilië en Normandië tot aan Groningen. (± 40.000 
man)  

Iets willen betekenen voor de Canadezen begon voor 
mij te leven op latere leeftijd. Gevoed en versterkt 
door: 

- deelname aan herdenkingen, het bezoeken van 
Erevelden van Canadezen in Holten, Groesbeek en 
Bergen op Zoom; Engelsen in Oosterbeek; Polen in 
Breda; Amerikanen in Margraten; Russen in Leusden; 
Duitsers in Ysselsteyn. 

- contacten krijgen/maken met bezoekende Canadese 
veteranen en later met jongere generaties militairen 
aan de stad Groningen. 

Daar kwam wel bij kijken dat dit voornamelijk op 
eigen naam en initiatief moest plaats vinden. Ik 
vertegenwoordigde niets; geen organisatie, 
gemeente, of iets dergelijks. Alles wat ik dacht te 
ondernemen is altijd gepaard gegaan op vragende 
wijze. Dat ging mij goed af. Ik heb hierbij niemand 
hinderlijk in de weg gelopen. 

Puntsgewijze enige ervaringen: 

- Driemaal een Canadees Regiment in Canada 
bezocht: 

The Black Watch (R.H.R.) of Canada in Montreal; 

The Calgary Highlanders in Calgary 

en The Canadian Scottish Regiment in Victoria, 
Vancouver Island. 

- Deelgenomen, op uitnodiging, aan Regimentsdiners 
als eregast in hun kazernes. Dat waren hoogtepunten. 
Daarvan hierna twee korte impressies: 

- Kennis gemaakt met een veteraan van de Black 
Watch in Apeldoorn na afloop van een grote parade; 
zijn naam: John Calderwood. Deze ontmoette ik weer 
in Montreal (voor het Regiments-diner) bij zijn broer, 
een oud Korea veteraan. 
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Al pratend kwam ik erachter dat John samen met zijn 
maat Cal Wilson, als snipers, de opdracht hadden om 
een machine- geweeropstelling boven in een 
watertoren te elimineren. 

Zij konden niet verder oprukken naar het centrum van 
de stad. Bovendien was de aanpalende brug omhoog 
gedraaid. Deze brug stond tevens in het schootsveld 
van het mitrailleursnest. Omlaaghalen van die brug 
was dus ook niet haalbaar. Zij hadden zich succesvol 
van die taak gekweten en meldden dit aan hun 
commandant. Deze nam geen enkel risico en besloot 
nog met een kanon 
op de toren te 
schieten. Gevolg: 
een groot stuk van 
de voorgevel weg en 
de granaat dwars 
door de watertank. 
U raadt het: een 
groot gat waardoor 
er veel water 
wegstroomde. 
(Watertoren Herman 
Colleniusbrug) 

Ik mocht van Commanding Officer Mackay voor 
aanvang van het diner deze veteranen, John 
Calderwood en Cal Wilson, en mede de teruggekeerde 
mannen van de Missie- Afghanistan en de overigen in 
een volle zaal toespreken. 

Voor de veteranen had ik een brief en enkele 
,,souvenirs” meegekregen van Burgemeester Wallage 
van Groningen en heb ik overhandigd. De veteranen 
werden even in het zonnetje gezet met veel bijval uit 
de zaal. 
Ik maakte van de gelegenheid gebruik om de CO en 
het hele gehoor te vertellen dat ik blij was om te 
weten wie die watertoren hadden beschoten, zodat ik 
dit aan de burgemeester van Groningen kon 
rapporteren. Hij zou dan alsnog de reparatiekosten 
kunnen verhalen op de daders. 
Groot gelach en gejoel braken los in de zaal om deze 
gein. John Calderwood gaat opeens staan en zegt: 
‘’Don’t sent me the bill, I don’t pay it!”. 

Groot gelach en humor braken opnieuw los. Dat was 
top! 

Een grote ovatie kregen de Afghanistan mannen! 
Wanneer je dat als burgerman meemaakt, dan besef, 
beleef en voel je de onderlinge saamhorigheid en 

verbondenheid van hun achterban. In Canada staat 
men achter hun militairen.   

 - Kennis gemaakt met een veteraan van de Calgary 
Highlanders ook tijdens een groot Regiments diner. 
Ik was benoemd tot Mistery Guest. 

De Nederlandse Consul Irene Bakker (een Groningse 
mevrouw) had voor mij uitgezocht of The Calgaries in 
Groningen met WASP’s (vlammenwerpers) hadden 
gevochten. Mogelijk 
in het 
Noorderplantsoen? 
Haar speurtocht was 
succesvol geweest, 
zij kon dat inderdaad 
bevestigen. 
 Voor aanvang van 
het diner werd ik 
mede door haar en de Commanding Officer Lee 
Villiger voorgesteld aan een chauffeur van een WASP, 
die daar had gevochten. 

Hij schaamde er zich niet voor om te vertellen, dat hij 
best bang geweest was.  Zij waren met twee WASP’s, 
elk op een hoek van de straat, met volledig zicht links 
en rechts op de mitrailleurnesten. Deze moesten 
uitgeschakeld worden. Hij werd emotioneel en de 
getuigen van dit gesprek waren diep geroerd.  

- De Tafelheer Lt. Col. Lynn Moffat (Ret) vertelde mij 
dat zijn broer begraven ligt in Bergen op Zoom. Ik 
realiseerde mij op dat moment, dat het bezoeken van 
een graf van dierbaren voor velen financieel en 
praktisch nauwelijks mogelijk is. Dat moet een hard 
gelag zijn! Ik heb dat graf opgezocht en een foto 
gemaakt en naar hem opgestuurd. 

- Meerdere malen ben ik gids en organisator geweest 
voor kleine en grote delegaties van groepen 
bezoekende Canadezen aan de stad Groningen en 
Hoogkerk. 

- Een keer voor een extra grote groep Calgary 
Highlanders. Ook voor en met hen een compleet 
dagprogramma van Nijmegen tot/met Groningen 
samengesteld.  

- Hoogtepunten waren hierbij altijd ook de 
ontvangsten door het bestuur in het Bevrijdingsbos. 

- Verder een speciaal bezoek begeleid van twee 
Warrant Officers (Ret) van The Black Watch 
Association, de Vice-President Gordon Ritchie en 
Liaison Officer Mike Chere.   

Kogelinslagen trap watertoren 

WASP, vlammenwerper 
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 Er kwam een telefoontje van Gordon Ritchie uit 
Canada: ,,Koos kun jij ons twee dagen bezighouden? 
Wij zijn uitgenodigd voor een bezoek aan Zeeland, 
maar wij moeten zelf invulling geven aan de twee 
eerste dagen”. 

We hebben goed overleg gehad over de invulling van 
die dagen. 
Tot op een gegeven moment Gordon vraagt: ,,Koos, jij 
weet hoe onze mannen vochten. Huis voor huis en alle 
gebouwen, loodsen, pakhuizen e.d. openbraken voor 
controle. Was in er in jullie buurt ook een 
drankfabriek”? 

Ik zei: ,,ja, Firma Hooghoudt”. 

Hij vertelde daarop, dat de 
strijd einde Zondagmiddag 
bijna beslecht was. Bij het 
uitkammen van diverse 
gebouwen vonden zij een 
loods vol met kratten drank. 
Je begrijpt wat er gebeurde. 
Het was “Feest”. 

Ik begreep het en hield mij 
verder stil. Ik heb contact 
opgenomen met de huidige 
directie van Hooghoudt en hen gevraagd of zij de 
mannen van de Black Watch zouden willen ontvangen 
om hen de rekening voor de genoten consumpties 
alsnog te overhandigen. De directeur ging direct 
akkoord met het idee. Hij was verrast en enthousiast 
om ze te ontvangen. Ik kon deze mannen voor een 
bezoek aan Hooghoudt inplannen. Dit onder de naam 
bezoek ,,Mistery Place”. 

De toen nog in leven zijnde oude eigenaar, de heer 
Hooghoudt, vond dit ook een geweldig idee. 
Hij heeft de bevrijding ook meebeleefd en ook heel 
goed de herinnering van het bezoek van de 
Canadezen aan zijn bedrijf. 
Het nu zogenaamde tegenbezoek aan Hooghoudt en 
het verloop hiervan was een complete verrassing voor 
allen. 
The Black Watch ontving van de oud-eigenaar de heer 
Hooghoudt de rekening voor de genoten 
consumpties. Dat was een hilarisch en een symbolisch 
moment. Voor de heer Hooghoudt zeker, die heeft de 
bevrijding meegemaakt en ook het bezoek van de 
Black Watch aan zijn bedrijf. 

Hij had zeker begrip en betuigde vooral ook dank aan 
de Canadezen voor de teruggave van onze vrijheid. Hij 
was verguld van het bezoek van de Canadezen. 

 

 

Klik op de foto 
hiernaast voor 
een indruk van 
dit bezoek. 

 

 

 

Nu ik dit alles zo aan het schrijven ben verandert de 
inhoud, tekst en herinnering constant. 

Wij: de Canadese Militaire Attaché Kolonel Tim Young; 
de Gemeente Groningen, Ina Bakker, Betty Kruizinga 
en Niko Beets hebben gewerkt aan het inviteren van 
10 Commanding Officers op 16 april 202. 

Ter gelegenheid van de viering van 75 jaar Bevrijding. 
Dat is helaas niet doorgegaan. Reden: het 
Coronavirus. De geplande activiteiten zijn door de 
Gemeente Groningen (B&W) doorgeschoven naar 
2021. (75+1) 

Hopelijk ook met het plan om wederom de dan 
bevelvoerende Commanding Officers van de 
regimenten die de stad Groningen hebben bevrijd, uit 
te nodigen op 16 april 2021. 

Het heeft allemaal, ongevraagd, als erkentelijkheid, 
voor mij tot onderstaande onderscheidingen geleid: 

De President Gordon Ritchie van de Montreal Black 
Watch Association, heeft mij benoemd tot Honorary 
Member. (16 november 2008.)  

Hooghoudt ,,liberated" 

Ontvangst bij Hooghoudt. Rechts Koos met de zo 
kenmerkende Black Watch baret 

https://youtu.be/8iPaw50_Sr4
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- De Canadese Militaire Attaché, kolonel Tim Young, 
heeft mij voorgedragen voor de onderscheiding ,,The 
Sovereign’s Medal for Volunteers”.  

Deze is door de Gouverneur Generaal  van Canada, 
Hare Excellentie Julie Payette toegekend en in de 
Canadese Ambassade aan mij uitgereikt door de 
Ambassadeur, Hare Excellentie Mevrouw Lisa Helfand, 
op 19 november 2019.     

 

w.g.  

Koos Suurhoff   

 
Voorjaar 2020 




