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Het voornaamste doel van onze Branch is het vervullen van een actieve rol bij plechtigheden op Canadese 
en andere geallieerde militaire begraafplaatsen, bij monumenten en bij ceremonieën waar gesneuvelde 

militairen, voornamelijk uit de Tweede Wereldoorlog, worden herdacht. 

Onze website bevat foto’s van meerdere activiteiten.    Activeer eenvoudig deze link. 

Het achtergrondverhaal in deze editie gaat over Market-Garden. 
Officieel van 17 tot 25 september 1944.  
‘’MARKET” de grootschalige luchtlandingsoperatie; ’’GARDEN” het grondoffensief vanuit België. 
Hier focussen wij op de luchtlandingen en de strijd om de Rijnbrug bij Arnhem. 
Bij de meesten bekend als, ‘’een brug te ver”. 
   

Speciale aandacht voor de: 
 

CANLOAN-officieren 
  & 

Canadian Engineers 
 

 
 
 

Om te lezen: klik op plaatje.     
 
 

Augustus 2021, Nummer 2021-08. 
 
In deze editie: -     Van het bestuur 

- Nabrander 
- Varia 
- Op de agenda 

mailto:edactie@rcl005.org
http://www.rcl005.nl/
http://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/Achtergrond%20Stories/Market%20Garden%20rol%20Canloan%20officieren.pdf
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UIT DE BESTUURSKAMER. 
 
We zijn alweer aan het eind van de zomer gekomen. 
Niet alleen het weer is onvoorspelbaar en onstabiel. 
Ook bij de geplande herdenkingen moeten we rekening houden dat het 
anders verloopt dan oorspronkelijk gedacht. 
 
De komende ceremonies zijn nog ingetogen, dat wil zeggen;  er is plaats voor een beperkt aantal deelnemers. 
Met de bestaande COVID-19 restricties krijgen we van de organisaties het aantal personen door dat we mogen 
afvaardigen. In de uitvragen die we aan de leden sturen  vermelden we de voorwaarden die aan ons worden 
gesteld. ‘’Geduld is een schone zaak” zegt het spreekwoord en dat zullen we dan ook moeten opbrengen. 
Verder kunnen we alleen maar afwachten hoe de situatie zich ontwikkelt. 

Voor twee belangrijke evenementen vraag ik uw  aandacht: 

Ten eerste:  de Algemene Leden Vergadering op zondag 5 september 2021.  Uiteraard in ons clubhuis Mondani 
te Lochem. Aanvang 13.00 uur.  

Ten tweede: de Poppy Campagne  die er eind oktober aankomt. Hiermee roep ik alle leden op om hieraan mee 
te werken. Ook hierbij zal binnen de geldende regelgeving moeten worden gewerkt. 

Rest mij nog u een goede nazomer te wensen. 
  
Namens het bestuur, 
Royal Canadian Legion, 
Liberation of the Netherlands Branch 005 
 

 

 

 

 

Martin Reelick,  President.  

mailto:edactie@rcl005.org
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NABRANDER. 
 
Groesbeek, 22 juni 2021. Bijdrage Gerrit Bruggink. 
Nu de wereld  weer een klein beetje open gaat, is er de mogelijkheid om op 
gepaste manier  te  Herdenken en Gedenken. 
In de avond van 22 juni jl. was er een bijzondere bijeenkomst op de Canadese 
Begraafplaats in Groesbeek. 

 
Voorafgaande aan deze 
avond bezocht de 
jeugdafdeling van het 
Vfonds, bekend als het 
Vteam, tijdens hun 4-
daagse zomerkamp de 
Duitse begraafplaats in het 
Reichswald.  
 
Daar kregen zij een uitleg 
door gidsen van het 
Vrijheidsmuseum. 
 
 

In de avonduren werd de Canadian War Cemetery in Groesbeek bezocht. De laatste rustplaats voor 2619 
militairen, voornamelijk Canadezen, die sneuvelden in de Tweede Wereldoorlog. De oorlogsbegraafplaats ligt 
ten noorden van Groesbeek in de Nederlandse gemeente Berg en Dal. 
 
De kinderen werden welkom geheten door leden van de Stichting Faces to Graves en comrades van het Royal 
Canadian Legion Liberation of the Netherlands Branch 005. 
Wij, van RCL Branch 005, werden voorgesteld aan de oprichter van het Vteam Tako Rietveld en aan Bas, 
functie: ondersteunend persoon. 
 
Er was een korte briefing wat betreft het programma en de taakverdeling.  

Het Vteam 

mailto:edactie@rcl005.org
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Bij het betreden van de begraafplaats liepen de kinderen in een gedisciplineerde stoet naar het Cross of Sacrifice 
waar zij in een halve boog op de grond plaats namen. 
 
Het is indrukwekkend om te zien hoe kinderen kunnen veranderen in een stilzwijgende menigte. 

 
 
Na een korte voorstel ronde, begon de heer Dick Akerboom an de Stichting Faces to Graves Groesbeek met de 
uitleg over de begraafplaats. Tevens belichtte hij de taak van de Stichting: het verhaal achter de slachtoffers te 
achterhalen, hen middels een foto ,,een gezicht te geven” en publicatie op hun website. 
 
Ook de leden van RCL Branch 005 droegen hun steentje bij. 
 
President Martin Reelick, vertelde iets over RCL Branch 005, het Herdenken en Gedenken en de taak die de 
Branch daarbij vervult in Nederland en daar buiten. 
Sergeant @ Arms Toon van Bussel, deed uitleg over het Cross of Sacrifice. 
Poppy Chairman Danny Murphy, vertelde over het gedicht in Flanders Fields. Het gedicht van de Canadese 
militaire arts en dichter John McCrae. De definitieve versie schreef hij op 8 december 1915. 
Colour Sergeant Gerrit Bruggink, vulde het aan met de uitleg over de Poppy, het ontstaan van het gedicht en 
de huidige betekenis van de Poppy als Herdenkingssymbool. 
 De kinderen kregen vervolgens een Poppy en de Canadese pin uitgereikt. 
Het Vteam werd vervolgens opgedeeld in drie groepen en kregen een rondleiding over de begraafplaats begeleid 
door leden van Faces to Graves. 

mailto:edactie@rcl005.org
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Bij een aantal graven zou het passende verhaal worden verteld door de medewerkers van de Stichting. 
Sigrid Norde over William Cary Brown – graf V. C. 13; Hennie Koster over Sidney Benjamin McCrea - graf IX. 
A. 13 en Stewart Irvine McGrouther – grave IV. A. 07;  Else Schaberg over William Delong Duckworth, - graf 
XII. D. 02 en Stuart Drummond – graf X. A. 11. 
Voordat de kinderen vertrokken voor de rondleiding, deed   Tako nog een oproep: sta eens stil bij een graf en 
noem in stilte de naam van de gesneuvelde.  
Na de rondleiding werd om 22.00 uur het officiële gedeelte gestart. 
Eerst werd de  Act of Remembrance opgelezen, gevolgd door de Last Post en een minuut stilte. 
Vervolgens werden er 120 kaarsjes aangestoken en bij de graven gezet om de slachtoffers te herdenken. 

 
De kinderen liepen na enkele minuten van bezinning terug naar de uitgang waar ze weer kinderen werden en hun 
ervaring deelden met de groep. 
Alle leden van Faces to Graves en  RCL Branch 005 werden bedankt door het Vteam voor hun bijdragen aan de 
ceremonie, heel voorzichtig werd er al gesproken over een eventueel vervolg in 2022. 
 
Wij als leden het Royal Canadian Legion vonden deze avond erg leerzaam en in het kader van onze doelstelling 
‘’EDUCATIE” ook erg belangrijk voor de toekomst. 
Contact houden met de opgroeiende kinderen is voor ons een belangrijke taak. Wij zullen dit dan ook 
continueren en waar mogelijk uitbreiden. 
Immers zij zijn de toekomstige vertegenwoordigers voor: Herdenken en Gedenken. 
 
Gerrit Bruggink 

mailto:edactie@rcl005.org
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VARIA. 
 
Ook een stille getuige. Eén van de velen. Opdat wij niet vergeten. 

 

Ter beschikking gesteld door Rob Wethly van Stichting Luchtoorlog Drenthe. Ook voor enige Amerikaanse 
machines is een bord geplaatst in de buurt van de crashsite. Op het moment dat we dit schrijven zijn er in totaal al 
24 borden geplaatst in het kader van het project ‘’Lost Wings ’40-‘45”. 

Meer over SLO Drenthe?    Activeer deze link:  https://www.slo-drenthe.nl/ 

mailto:edactie@rcl005.org
https://www.slo-drenthe.nl/
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Foto: © Bastiaan Miché. 

 

Op 2 juli 2021 hebben de leden van de Hilversumse Kindergemeenteraad hun kunstwerk onthuld bij bibliotheek 
Hilversum. Het heeft een plek gekregen in het gras voor ‘’Villa Erica” aan de ’s-Gravelandseweg 55. 

Deze villa deed in 1945 dienst als ‘’Maple Leaf Club” voor de Canadese bevrijders.  

Het kunstwerk  bestaat uit ruim vierhonderd beschilderde keien die zijn neergelegd in de vorm van een Maple 
Leaf.  Deze zijn gevat in cement. 

Het is een symbool voor 75 jaar vrijheid waaraan ieder zijn of haar steentje heeft bijgedragen. 

 

 
 

mailto:edactie@rcl005.org
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© foto: Nationaal archief 

2 augustus 1945. 

 
Na vijf lange jaren van ,,ballingschap” in Canada, zetten de prinsesjes Beatrix, Irene en Margriet op vliegveld 
Teuge bij Apeldoorn voet op Nederlandse bodem. Voor prinses Margriet was dit zelfs de allereerste keer.  

mailto:edactie@rcl005.org
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Weet u het nog? 
Het achtergrondverhaal in editie 2021-06 met de informatie over de crash van de Halifax bij Ten Boer? 
Het verhaal is nog niet ten einde en is nu ook samengevat in een boek met de titel: 
   

“Six graves in the Village”. 
Schrijver Jason Pankratz, EdD. 

 
 In de crash kwamen zes leden van de bemanning om: 
 
W/O  C.J.V. Kettley; 
P/O   M.C. Smith; 
F/O   M.E. Tomczak; 
F/S   E.K.E. White; 
Sgt  A.J. Wood; 
F/O   A.P. McCracken. 
 
Zes van de zeven mannen stierven die zomeravond in 1943. 
De enige overlevende zou twee jaar in een krijgsgevangenenkamp 
doorbrengen en jaren later sterven en zich het gruwelijke lot van zijn 
kameraden herinneren. Opoffering was het sleutelwoord voor alle 
zeven. Ze worden nog steeds herdacht door hun familie en inwoners 
van Ten Boer, het Nederlandse dorp dat nog steeds hun graven en 
de herinnering bewaart. 
 
 

Hun namen en verhalen werden onderzocht en verzameld dankzij de gepensioneerde bankier en historicus Frank 
Moore. Door zijn aankoop van een koffer gevuld met voornamelijk WOII-documenten, zou hij het verhaal 
samenbrengen van een Canadese vliegtuigbemanning die nachtmissies vloog in een Halifax Pathfinder. 
Het duurde niet lang om te beseffen dat het einde van een vlucht en zes bemanningsleden het begin van een 
verhaal was.  
Indien u, evenals ik (HS) geïnteresseerd bent hierin, kunnen we eventuele bestellingen bundelen en op die manier 
de verzendkosten minimaliseren. Reageren kan via een email aan de redactie. Ook kunt u via een website, 
Facebook en vrienden dit boek kenbaar maken en verspreiden. 

 

mailto:edactie@rcl005.org
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Donderdag 29 juli waren de Dutch Bears op de Canadese 
begraafplaats in Bergen op Zoom. 
Daan Breugelmans gaf hier samen met Caroline Raaijmakers van 
Faces to Graves Bergen op Zoom voor de Koninklijke Militaire 
School Luchtmacht (KMSL) een presentatie over Canadese 
militairen.  

Hij heeft gesproken over soldaat Roscoe en majoor Herbert Lambert. Deze presentatie had als doel om de 
gevallen soldaten van de Tweede Wereldoorlog die op deze begraafplaats liggen een verhaal en een gezicht te 
geven, wat precies het doel is van Faces to Graves. 

 

 

 

 

 

mailto:edactie@rcl005.org
https://www.facebook.com/Koninklijke-Militaire-School-Luchtmacht-255773485133260/?__cft__%5b0%5d=AZV6CcauT2WcHpMFlyGkJsMFf7kydMjGSH_GUL1OhRWlRo8ZO8AtxQe4VsQVbuvYA6G_l3mqr_Hd_ymZwTuLbz9zzB5QKUMf76V9a7wEc1LQUu_a80DCYo1aZPnHjCGVuM5Hpo06jb0bCvx9fQ1vLN1ytoOjZ9UEXINMcsZ35uB54JlUwRITO2oSwSggESqavrQ6D_VKXqEVb4BWbCSg5pec&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Koninklijke-Militaire-School-Luchtmacht-255773485133260/?__cft__%5b0%5d=AZV6CcauT2WcHpMFlyGkJsMFf7kydMjGSH_GUL1OhRWlRo8ZO8AtxQe4VsQVbuvYA6G_l3mqr_Hd_ymZwTuLbz9zzB5QKUMf76V9a7wEc1LQUu_a80DCYo1aZPnHjCGVuM5Hpo06jb0bCvx9fQ1vLN1ytoOjZ9UEXINMcsZ35uB54JlUwRITO2oSwSggESqavrQ6D_VKXqEVb4BWbCSg5pec&__tn__=kK-y-R
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UTRECHT – EDMONTON 

Beeld ANNE FRANK nu ook in EDMONTON - Alberta 

Wie in de Canadese stad Edmonton loopt, kan zomaar hetzelfde 
standbeeld van Anne Frank tegenkomen als ook in Utrecht staat. 
Met behulp van de zoon van kunstenaar Pieter d'Hont is een 
exacte kopie van het beeld aan het Janskerkhof nu ook aan de 
andere kant van de oceaan te vinden. 
Het beeld is een geschenk van de Nederlandse vereniging in Edmonton en werd afgelopen week onthuld. Die 
wilde stilstaan bij 75 jaar bevrijding, zegt voorzitter Frank Stolk. 

"Een lid van onze club was in Utrecht op vakantie geweest en had daar het standbeeld van Anne Frank gezien." 
De man raakt vervolgens per toeval in gesprek met Sebastiaan d'Hont, de zoon van stadsbeeldhouwer Pieter 
d'Hont. Daardoor wist hij dat de originele mallen er nog waren. Tijdens de brainstorm voor de herdenking oppert 
hij om opnieuw contact te zoeken met de zoon van de beeldhouwer. 
Die is gelijk enthousiast en werkt graag mee. De benodigde financiering van het beeld weet de Nederlandse 
vereniging in Edmonton vervolgens snel te regelen. 
Het beeld staat nu in Light Horse Park, dat ook een herdenkingsplek is voor Canadese soldaten. Een prachtige, 
symbolische plek, zegt Stolk. 
"Want voor kinderen als Anne Frank kwamen de Canadezen naar Europa om mee te helpen met de bevrijding." 
Daarbij is Anne Frank ook in Canada zeer bekend. "Iedereen leert over haar op high school. De leerlingen lezen 
op school niet alleen Shakespeare, maar ook Anne Frank. Zo kunnen ze begrijpen wat er toen gebeurd is." Die 
status werd ook duidelijk tijdens de onthulling van het monument, waar de media verslag van deden en waarbij 
ook de premier van Alberta bij aanwezig was. 
Stolk hoopt dat het beeld ook in Edmonton 
eeuwigheidswaarde heeft. "Als mensen straks door het park 
lopen en bij het beeld komen te staan, dan hoop ik dat ze 
even stilstaan bij wat er gebeurd is en wat er nu weer 
gaande is in de wereld." 
 
Klik op de foto hiernaast en neem de tijd om de video van de 
onthulling te bekijken. Behoorlijk aangrijpend. 

Foto: Gemeente Utrecht 

mailto:edactie@rcl005.org
https://youtu.be/RDsJRRTZwsY
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Britse luchtlandingstroepen op RAF Harwell wachten bij een Horsa glider op hun 
inzet voor Operatie Market-Garden 
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Stichting Faces to Graves Groesbeek. 

Na bijna een jaar was het zaterdag 21 augustus weer mogelijk een Research Team bijeenkomst te houden en ook 
weer en speciale. 
Marian Straatman en Gijs Krist kregen de Faces to Graves Coin uitgereikt door voorzitter Alice van Bekkum 
omdat zij meer dan 25 levensverhalen hebben geschreven over gevallen militairen. 

 

 

Daarnaast werd door Julie Allen een presentje uitgereikt aan Kim Huvenaars, Fred Hulsman en Gijs Krist namens 
de Dutch Liberation 2020 Canadian Society vanwege hun inzet voor deze organisatie. 

 

Met welwillende medewerking overgenomen van Faces-to-Graves Groesbeek. (hs) 

 

Vlnr: Gijs Krist, Alice van Bekkum, Marian Leusink-Straatman.      Foto: Joop Verstraaten 
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OP DE AGENDA. (tot nu toe bekend)    

  5 september:  Alg. Leden Vergadering Lochem 
17 september:  Groesbeek, Monumententocht, beperkte deelname 
18 september:  Driel, Engineers monument, beperkte deelname 
  1 oktober:  Driel, Hampshire monument, beperkte deelname 
  1 oktober:  Heteren, Airborne herdenking 
  5 oktober:  Veenendaal, Herdenking Wakeman 
  8 oktober:  Oefenen Colour Party 
24 oktober:  Bergen op Zoom 
30 oktober:  Vlissingen, Uncle Beach 
 

ONDER VOORBEHOUD VAN DE DAN GELDENDE REGELGEVING. 
 

Voor hen die het interesseert: 
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