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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. 

Groeide op in South Elmsall in het Engelse graafschap West Yorkshire. 
Deed dienst in Palestina, Egypte, Arabië en Frankrijk, België en Nederland. 
Werd uitgeleend aan de Canadese strijdkrachten, sneuvelde in Duitsland en 
ligt begraven in Nederland op de Canadese Begraafplaats in Holten. 
Dit alles samengevat in een leven dat eindigde op 28-jarige leeftijd. 
 
Hoe apart is het dat een Britse onderofficier uitgeleend werd aan de 
Canadese strijdmacht en zelfs bataljonsadjudant werd van het Eerste 
Canadese Parachutisten Bataljon? 
 

 
    DENNIS AKROYD COOPER 
 
    Eén uit velen en toch bijzonder. 
 
                                        
 
   Om te lezen: klik op de foto .    
   

Oktober 2021, Nummer 2021-10. 
 
In deze editie:        -     Van het bestuur 

- Herdenkingen Driel, Heeteren, Veenendaal, Bergen op Zoom, Sloedam, 
Vlissingen 

- Varia  
- Op de agenda 

mailto:edactie@rcl005.org
http://www.rcl005.nl/
http://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/Achtergrond%20Stories/Dennis%20Akroyd%20Cooper%20NL.pdf
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UIT DE BESTUURSKAMER. 
 
Vanaf midden september tot eind oktober zijn wij druk bezig geweest met 
herdenken. Dat deze herdenkingen met aangepaste Covid-19 regels 
uitgevoerd moesten worden bleek geen reden te zijn voor leden van Branch 
005 om zich niet aan te melden voor deelname aan deze herdenkingen. Ook bij de oefensessie van de Colour 
Party bleek de deelname weer groot. Daarvoor namens de Branch onze hartelijke dank.                                                                                                                                                   
Maar ook voor de komende tijd zijn er punten aan te halen die aandacht nodig hebben. Een daarvan is de Poppy 
campagne die is gestart en met diverse activiteiten in den lande. Verschillende herdenkingen liggen in het 
verschiet zoals de deelname aan de Remembrance Service op de 11 en 14 November a.s. 
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website of Google agenda. 
De contributie voor het lidmaatschap voor 2022 is nu betaalbaar en om uw lidmaatschap actief te houden moet 
de contributie voor 1 december 2021 gestort zijn op onze bankrekening.  
 
De Zone bijeenkomst was op 17 oktober 2021 in Baden-Solingen Branch 001. Gedurende deze vergadering 
kwam ter tafel dat Branch 001 en Branch 002 als gevolg van de pandemie moeite hebben om bijeenkomsten te 
beleggen en Branch 003 moet nieuw onderdak zien te vinden. 
Branch 004 is on hold gezet en de leden kunnen over te stappen naar een actieve Branch. De toekomst zal 
uitwijzen hoe het allemaal gaat lopen. We wensen de Branches veel sterkte toe in deze onzekere tijden. 
De volgende Bestuursvergadering is op 17 november en het lijkt erop dat we behoorlijk wat te bespreken hebben 
wat betreft veranderingen in de Verenigingswet, de financiële verantwoordelijkheid van het bestuur en 
rapportage. Daarnaast natuurlijk ook de dagelijks dingen die ter tafel komen. 
Last but not least: 
De aanscherping van de Corona regelgeving, zoals gemeld op 2 november jl., zal door RCL Branch 005 
uiteraard worden opgevolgd. 
Namens het Bestuur, 

 
 
 
 
 

Martin Reelick 
President 

mailto:edactie@rcl005.org
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Driel, 1 oktober 2021. 

HERDENKING HAMPSHIRE REGIMENT. 
 
Op vrijdag 1 oktober waren twee leden van RCL Branch 005 
uitgenodigd om deel te nemen aan de herdenking bij het 
Hampshire Regiment monument in Driel. De organisatie was 
verzorgd door de ‘’Stichting Never Forget Them”. 
Verheugend was de aanwezigheid van de schooljeugd. Vooraf  
had de heer Veggelers van de stichting op twee scholen een 
educatieve les verzorgd en klassen uitgenodigd de herdenking 
bij te wonen. 

Een sombere noot: de uitgenodigde ambassades 
waren niet vertegenwoordigd. 

 
 

 
RCL  Branch 005 werd vertegenwoordigd door 
Martin Reelick en Gerrit Bruggink; respectievelijk 
President en 1e Vice-President. Zij hadden veel 
respect voor de leerlingen en de stichting. 
De doelstelling “Never Forget Them” wordt op de 
wijze waarop deze herdenking was georganiseerd 
zeker gerealiseerd. 
 
 
 

mailto:edactie@rcl005.org
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Ook op de 1e oktober was er een ceremonie bij het monument  van  101st Airborne Division in Heteren. 
RCL Branch 005 werd hier vertegenwoordigd door comrade Gerrit Bruggink. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:edactie@rcl005.org
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Veenendaal, 5 oktober 2021.  
 
Traditiegetrouw een  mooie herdenking op 5 
oktober in Veenendaal.  
Het is voor RCL Branch 005 altijd een eer om bij 
deze herdenking voor Harold Frederick 
Wakeman aanwezig te zijn.  
Zeer verheugend is het dat in Veenendaal, al 
jaren, de jeugd in grote getale hierbij betrokken 
word. 

 
De bij herdenkingen veel gebruikte uitdrukking: ,,Lest we 
Forget,, (opdat wij niet vergeten)  kan niet beter gestalte 
worden gegeven  dan door de jeugd het verhaal te laten 
vertellen en ze actief te laten participeren bij herdenkingen. 
 
 

RCL Branch 005 was aanwezig met de Colour Party en een delegatie. 
De Canadese Ambassade was vertegenwoordigd door Sgt. Jo-Anne 
Wiseman. 

 
 
Dank aan comrades Elly en Nic van 
Wakeren die de organisatie van deze 
ceremonie weer voor elkaar kregen. 
 
 
 
 
 

Foto’s:  rechtsboven Jo-Anne Wiseman, overige beelden Elly van Wakeren. 

mailto:edactie@rcl005.org
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MEMORIAL DAY OF CANADA IN THE NETHERLANDS 2021 BERGEN OP ZOOM 

 
Op zondag 24 oktober 2021 zijn de duizenden Canadese 
militairen herdacht die sneuvelden bij de bevrijding van Nederland 
in 1944 en 1945.  
In tegenstelling tot vorig jaar, toen de ambassadeur van Canada, 
Hare Excellentie Lisa Helfand samen met de drie burgemeesters 
van de Brabantse Wal, op een verder lege begraafplaats kransen 
legden, was er dit jaar weer een volledige herdenking. 
 
De herdenking dit jaar werd bijgewoond door ambassadeurs en 
militaire attachés van diverse landen en honderden mensen uit de 
regio. De Canadese ambassadeur Lisa Helfand en Burgemeester 
Frank Petter hielden een toespraak en drie scholieren droegen 
gedichten voor.  
 
RCL Branch 005 was aanwezig met de Colour Party en een delegatie. 
 

mailto:edactie@rcl005.org
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Onder een blauwe hemel en een 
stralende zon werden hierna 
kransen gelegd. Scholieren 
legden bloemen bij het Cross of 
Sacrifice waar een gewapende 
Canadese erewacht en de Colour 
Party van RCL Branch 005 
stonden opgesteld. 
 
 

 
Na de Last Post en het moment van stilte, kwam op de 
laatste tonen van het Lament, de Spitfire van de 
Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht laag 
overvliegen als eerbetoon aan de militairen, die hier 
begraven liggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:edactie@rcl005.org
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Een bijzonder moment was de toespraak van een 
jongeman, Andrzej Bucior, nazaat van een Poolse militair. 
Hij droeg een gedicht voor dat we hier met u delen. 
President Martin Reelick had een kort onderhoud met 
hem. Bij het graf van een Poolse gesneuvelde reikte hij de 
herinneringscoin uit aan Andrzej. 
 
 
 

 
Mijn naam is Andrzej Bucior,  
Voor u zou dit kunnen klinken als een niet Nederlandse 
naam. En dat klopt.  
Mijn overgrootvader, genaamd Andrzej Bucior, behoorde 
tot de 1e Poolse Pantserdivisie die is opgericht in 1942 
onder leiding van generaal Stanislaw Maczek.  
Mijn overgrootvader kon niet terug naar Polen omdat 
daar ook geen vrijheid was, want Polen was na de 2e 
Wereldoorlog bezet door de Sovjet-Unie. Veel Poolse 
soldaten bleven in Nederland na de 2e Wereldoorlog, 
vestigden zich hier en stichtten een gezin. Inmiddels 
behoor ik tot de 4e generatie.  
Ik draag dit gedicht op aan hen en mijn overgrootvader in 
het bijzonder.   
Het is het gedicht ,,VRIJHEID,,  van N. Korsten,  
gepubliceerd in 2015. 
Ik herdenk vandaag alle soldaten die gestreden hebben 
voor onze vrijheid. Ook herdenk ik de slachtoffers die 
gevallen zijn. 

 
Dank u wel. 

  

mailto:edactie@rcl005.org
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Vrijheid 
Als je vrijheid kunt zien, hoe zou het er dan uit zien? 

Zou het eruit zien als een ballon die de lucht in vliegt? Of toch een hek die om je heen staat? 
Als je vrijheid kon ruiken, wat zou je dan ruiken? 

Zou het ruiken als de brand van geweerschoten? Of ruik je de frisse lucht die om je heen is? 
Als je vrijheid kon proeven, hoe zou het dan smaken? 

Zou het smaken naar voedsel wat je in de gevangenis te eten krijgt? Of toch naar lekker eten wat je moeder altijd 
voor je maakt? 

Als je vrijheid kon aanraken, wat zou je dan voelen? 
Zou het voelen naar een zachte wolk? Of toch naar een ruwe harde muur? 

Als je vrijheid kon horen, hoe zou het dan klinken? 
Zou het klinken als vrolijke muziek die door de muren van je huis galmt? Of zou het toch klinken als iemand die  

constant tegen de muur aantrapt? 
 

We moeten blij zijn dat we vrij mogen zijn. 

 

N. Korsten, 23-05-2015 

 

 

mailto:edactie@rcl005.org
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Op vrijdag 29 oktober bezocht 
de Canadese premier Justin 
Trudeau de Canadese 
oorlogsbegraafplaats in Bergen 
op Zoom. Hij werd vergezeld 
door onder meer: H.K.H. Prinses 
Margriet, H.E. Ms. Lisa Helfand, 
Ambassadeur van Canada in 
Nederland en de burgemeester 
van Bergen op Zoom dr. Frank 
Petter. 

 
Het Royal Canadian Legion ,Liberation of the 
Netherlands, Branch 005 had de eer aanwezig te zijn 
met een Colour Party. 
Tijdens een korte ceremonie werden de volksliederen 
gezongen en legde de premier een krans.  

 
Daarna kreeg de premier een kleine rondleiding 
vergezeld door H.K.H. Prinses Margriet en mevr. 
Caroline Raaijmakers van de stichting ‘’Faces to 
Graves”. 

 

 

  

© Brunopress 

Still uit video Omroep Brabant 

mailto:edactie@rcl005.org
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30 oktober 2021.  
SLOEDAM. 

Wind en regen geselden de genodigden en 
belangstellenden bij deze herdenking. 

Het was alsof de weergoden de herinnering aan de 
verschrikkelijke gevechten van destijds levendig wilden 
houden. Voor het openen van de Antwerpse haven was 
de controle over de Westerschelde een absolute 
noodzaak. 

Lang is het belang en de rol van de Canadese 
tropen onderbelicht gebleven. 

Recentelijk, door het uitbrengen van de film  ,,De 
Slag om de Schelde,, is men in grotere kring zich 
meer bewust gaan worden van deze strijd. 

 

Voor video impressie klik op bovenstaande foto.  

De grote toeloop van belangstellenden onderstreepte dat het 
besef  omtrent strijd en slachtoffers voor onze vrijheid nog steeds 
voort leeft. 

 

 

Foto’s: Jo-Anne Wiseman en Melvin Van Holt. 

 

mailto:edactie@rcl005.org
https://www.youtubetrimmer.nl/view/?v=sX6wGxebSfs&loop=0
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Omdat foto’s soms meer zeggen dan woorden. 

 

mailto:edactie@rcl005.org
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30 oktober 2021. 
VLISSINGEN. 
Op 1 november was het 77 jaar geleden dat 
geallieerde commando’s aan land kwamen bij de 
Oranjemolen en de gevechten voor de bevrijding van 
Vlissingen begonnen. De bevrijding van Vlissingen en 
de Slag om de Schelde werden zaterdag 30 oktober 
herdacht in de Sint Jacobskerk in verband met de nog 
geldende COVID-19 regels. RCL Branch 005 had 
hiervoor een uitnodiging ontvangen.  
 

 
Het Landingsmonument aan de Commandoweg 
in Vlissingen, herinnert aan de amfibische landing 
van Britse, Nederlandse en Franse 
commando’s van het No. 4 Commando op 1 
november 1944. (foto rechts onder) 
 

 

 

 

Bijzonder is ook de plaquette in de nabijheid van 
de landingsplaats van destijds. 
Hierop staat een gedicht dat is geschreven door  
Patrick Churchill, één van de militairen van de 
eenheid. Het verwijst naar de slachtoffers van de 
inundatie. Die willen wij u niet onthouden. 
 
Foto’s:  Jo-Anne Wiseman en Melvin Van Holt. 
 
 

mailto:edactie@rcl005.org
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlissingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/1944
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On July 18, 2018, England’s Patrick Churchill, age 
94, was honored at a funeral held at St. Mary The 
Virgin Church in Witney, Oxfordshire.  
Churchill, a Royal Marine Commando veteran, was 
just 20 years old when he led his unit onto the beach 
at Juno on D-Day in World War II. 
 
Churchill was a radio operator with 4 Commando for 
the British Royal Marines. 
He led his men on a mission to build secure strategic 
bridges and roads for the Allied forces in following the 
Normandy invasion. 
(uit: warhistoryonline.com) 
 

 

 

 

 

  

mailto:edactie@rcl005.org
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Anders dan de gasten in de Sint 
Jacobskerk werden de bezoekers van 
de herdenking bij het 
Koopvaardijmonument zaterdag 30 
oktober ’s morgens blootgesteld aan 
de vlagen van de weergoden. 
Wind en regen weerhield een groot 
aantal bezoekers er niet van hierbij 
aanwezig te zijn. 
 
Ter informatie: 
Op 6 juni 1940 werd de vaarplicht afgekondigd: met één pennenstreek werden alle koopvaardijschepen buiten 
bezet Nederland toegevoegd aan de geallieerde krijgsmacht ter zee. Deze zeelieden hadden nooit gekozen voor 
deze riskante taak. Zij waren nu opeens  ‘civiele’ frontsoldaten’, brengt de Koninklijke Vereniging van 
Nederlandse Reders in herinnering bij de kranslegging bij het monument aan de Boulevard Evertsen.  
Honderden koopvaardijschepen werden tot zinken gebracht. Ruim 3600 bemanningsleden van 
Koopvaardijschepen sneuvelden. Vierhonderd raakten blijvend gehandicapt. Ruim 200 vissers kwamen om toen 
hun schepen op mijnen liepen. 
 

 

  

© Lex de Meester 
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VARIA. 

Nieuw-Milligen, 8 oktober 2021. 
 
De schoenen werden gepoetst en in de pantalon werden extra scherpe vouwen geperst. 
Het bericht van de Sergeant-at-Arms dat er geoefend zou worden om de exercitie weer aan te scherpen en de 
aankondiging van ,,tenue-inspectie,, vooraf, zorgde voor enige opschudding. Ondanks dat het merendeel van 
de ,,lopers,, al behoorlijk wat praktijk ervaring had. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kijk eens, met losse handen! 

Nog wat tips en trucs doornemen... 

mailto:edactie@rcl005.org
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Voor bewegende beelden kunt u op onderstaande foto klikken 

om een video te activeren. 
 

 
 

 
 

Al knap strak in het gelid. 

Maar dan staan ze er ook! 

mailto:edactie@rcl005.org
https://youtu.be/qqlC185or_Y
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Almere, 12 oktober 2021. 
Monument voor BK716 
 
Het resten van de Short Stirling Mk III BK716 werden lang 
aangezien voor die van het wrak van de BK710. 
In 2020 is het toestel geborgen in het kader van het 
Nationaal Programma berging vliegtuigwrakken met 
vermiste vliegers. Bij de berging is het vliegtuig officieel 
geïdentificeerd als de, tot dan,  nooit teruggevonden 
BK716. De identificatie van het toestel bracht dan ook 
duidelijkheid over de  bemanning.  
 
Menselijke resten zijn sindsdien geïdentificeerd met behulp 
van DNA-matches en de begrafenisdiensten voor de zeven 
bemanningsleden, vijf uit het Verenigd Koninkrijk en twee 
Canadezen, zullen naar verwachting volgend jaar worden 
gehouden.  

 
 
Onder de 150 mensen 
die woensdag aanwezig 
waren bij de herdenking 
in de herdenkingstuin Bos 
der Onverzettelijken, 
waren familieleden van 
de bemanning van de 
BK716. De families van 
de bemanning van de 
BK710 waren ook 
uitgenodigd en bekeken 
de ceremonie via een 
videoverbinding.  
 

mailto:edactie@rcl005.org
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Het kunstwerk werd officieel onthuld door prinses 
Margriet.  
Mevrouw Fiona Williams, die voor de ceremonie 
vanuit Niagara Falls, Canada naar Nederland 
reisde, en Richard Shrubshall, uit Kent, legden 
namens de nabestaanden een krans. Ook Hare 
Excellentie Joanna Roper en Hare Excellentie Lisa 
Helfand, resp. de Britse en Canadese ambassadeur 
in Nederland, legden kransen namens hun 
regeringen. De 95-jarige moeder van Fiona 
Williams, Edith McLeod, is de jongere zus van Flying 
Officer Harry Farrington, die 24 was toen hij stierf 
aan boord van de BK716. De heer Shrubshall werd 
geboren vijf maanden nadat zijn vader, sergeant 
Leonard Shrubshall, werd gedood. Mevrouw 
McLeod kon niet reizen, maar volgde de livestream 
van de ceremonie. 
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Essen-Kalmthout (B), 17 oktober 2021. 
Herdenking bevrijding door Canadezen en Britten. 
 
Op 22 oktober was het 77 jaar geleden dat Essen 
werd bevrijd. 
De Polar Bears, de 49ste Infantry Divisie uit 
Canada, slaagde daarin, maar niet zonder slag of 
stoot. 
Dit werd op zondag 17 oktober herdacht met 
verschillende vieringen. 
 
De herdenking startte om 8.30 u met een 
bloemenhulde bij het Monument der Gesneuvelden 
op het Heuvelplein. 
(The Dutch Polar Bears waren aanwezig hierbij) 
 
Daarna volgde een Eucharistieviering in de kerk van Horendonk met aansluitend een plechtigheid bij de graven 
van Britse piloten op de begraafplaats van Horendonk. 
 
 
 

Op de Gemeentelijke Begraafplaats van 
Horendonk zijn zes graven van vliegeniers uit het 
Gemenebest. Zij sneuvelden op 13 oktober 1941. 
Er staan vier grafstenen, vier slachtoffers liggen in 
een dubbel graf. 
De piloot P/O Brian David Bowes Cavanagh was 
familie van de Queen Mother, de echtgenote van 
King George VI. 
 

Gebruikte bron(nen)Tekst: Fedor de Vries & Jhonny Bastiaensen, Foto: Fedor de Vries  
 
 

Foto: The Dutch Polar Bears 

mailto:edactie@rcl005.org
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In Kalmthout staat ook nog een heel opmerkelijk monument: 
 

,,Het Monument van Erkentelijkheid,, 
 
Twee, bijna levensgrote, bronzen soldaten kijken elkaar voor eeuwig in de ogen voor het station Heide te 
Kalmthout. Het Monument van de Erkentelijkheid is opgedragen aan de militairen van de infanterie en de 
Canadese tankdivisie die Kalmthout in oktober 1944 hebben bevrijd.  
Afgebeeld zijn : Kolonel Whitaker  en Eugène Colson. De laatste is een Belgische verzetstrijder die met zijn 
mannen samen met de Canadezen optrok.  Zijn opmerkelijk verhaal is het lezen waard. (Engels) 
Klik hiervoor op de foto hier onder.   
 

 
 
In September 1944 was er 
een unieke samenwerking 
van Canadese infanteristen 
en Belgische verzetsstrijders 
bij de bevrijding van de 
Antwerpse havens. 
  
 
Velen zagen (zien) dit als 
de sleutel tot het succes. 
 
 

 

De Gouverneur-Generaal van Canada eerde deze samenwerking in september 1994. 
Ook de man die wordt gezien als de organisator hiervan, kolonel Eugène Colson, werd  onderscheiden. 
Hij ontving de ,,Meritorious Service Medal’’. Een onderscheiding die alleen in zeer bijzondere gevallen aan niet 
Canadezen wordt gegeven.  
 
 

mailto:edactie@rcl005.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Denis_Whitaker
http://scholars.wlu.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1162&context=cmh
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In de aanloop naar de Poppy Campagne en Remembrance Day: 
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OP DE AGENDA. (Tot nu toe bekend)    

   
 
   7 november:  Welberg (De Klok) 
   7 november:  Beaumont-Hamel 
11 november:  Groesbeek 
11 november:  Vimy 
14 november:  Apeldoorn, Den Haag, Oosterbeek 
17 november:  Bestuursvergadering 
 
 
 

ONDER  VOORBEHOUD  en  MET  INACHTNEMING  VAN  DE  DAN  GELDENDE  REGELS. 
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