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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. 

Hoe ontstaat een achtergrond verhaal? Zoek je een bepaald thema of zie je toevallig een passend onderwerp? 
Deze vragen  krijg ik wel eens op mij af. (HS) 
Het antwoord:  beide. 
Het artikel over Dennis Akroyd Cooper in de vorige editie werd ingegeven door een krantenartikel uit 1970 dat 
ik toevallig onder ogen kreeg. Intrigerend: een Engelsman die bataljonsadjudant wordt van een Canadees 
parachutisten bataljon. Het onderwerp is er dan, de rest is research en schrijven. 
Het onderwerp in deze editie werd ontleend aan een boek dat ik las en een foto die ik op Facebook had gezien. 
Het onderwerp is er dan, de rest is research en schrijven. Zo ontstaat er een achtergrond verhaal. 
                                                                                NIEUWSGIERIG? 

 
 
Het boek                       De Canadese vlieger 
 
 
 

Klik op deze link voor de story 
in deze editie 

 
 

November 2021, Nummer 2021-11 
In deze editie:        -     Van de President 

- Nabrander Poppy campagne 
- Herdenkingen Westkapelle 
- Herdenking Welberg 
- Hoeksche Waard, Oosterbeek, Apeldoorn, Westduin 
- Op de agenda 
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VAN DE PRESIDENT. 
Bedankt comrades! 
 
Een welgemeend dank-je-wel  voor alle leden van onze Branch die dit jaar hebben 
deelgenomen aan de Poppy-campagne. Door hun inzet hebben zij een aanzienlijke 
som geld bijeen gebracht, ondanks de beperkingen van de pandemie en zo de actie 
tot een succes gemaakt. 
 
Verder ook voor hen die zijn komen opdagen bij de herdenkingsdiensten die we in deze laatste periode hebben 
gehad. 
Te beginnen in het zuidwesten van Nederland in oktober met de bevrijding van Bergen op Zoom en de 
ceremonies rond de ,,Battle for the Scheldt”.   
Ter afsluiting dan op 14 november met ceremonies op drie plaatsen in Nederland waar Branch 005 een 
uitnodiging voor had gekregen en waar ook een vertegenwoordiging aanwezig was. 
Bedankt allen voor jullie inzet. 
 
Heel recent werden (worden) we weer geconfronteerd met het feit dat de pandemie van COVID-19 weer om 
zich heen grijpt. Verschillende van onze leden zijn onlangs ook in contact gekomen met het virus. 
Dat ik hen allemaal een voorspoedig en goed herstel toewens moge duidelijk zijn. 
Gezondheid is een kostbaar goed waar je heel voorzichtig mee moet omgaan. 
 
Met het winterseizoen voor de deur:  blijf alsjeblieft veilig en gezond! 
 
Omdat dit de laatste editie is die u onder ogen krijgt in 2021 wil ik van de gelegenheid gebruik maken u 
allen goede feestdagen te wensen en een probleemloze jaarwisseling naar een voorspoedig, maar vooral 
gezond, 2022. 
 

Martin Reelick 

President Royal Canadian Legion 
,,Liberation of the Netherlands” Branch 005   
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Nabrander Poppy Campagne en Remembrance Day. 
Bijdrage van comrade Gerrit Bruggink. 
 
Op 14 november de Poppies gelegd  op de graven in Steenderen. Ter herinnering 
aan en uit respect voor de gesneuvelden. 
Ook  het monument voor de Queen’s Own Rifles in Rha bezocht en eveneens een Poppy gedropt. 
Uiteraard ook een Poppy op de grafsteen van Lt. Kavanagh geplaatst. 

 
 
Wij, van RCL Branch 005, kunnen het niet vaak genoeg benoemen: Herdenken en Gedenken blijft belangrijk. 
Zeker in deze bizarre tijden van COVID-19. 
Wij denken ook aan hen die het nu extra moeilijk hebben. Afstand houden en  beperkte bezoeken vergroten voor 
velen het gevoel van eenzaamheid. Wat dacht u van hen die getroffen zijn en vechten voor herstel. 
Deze ,nieuwe vijand, blijft ons achtervolgen maar moet ook bestreden worden. 
  
 
 

mailto:edactie@rcl005.org


 
 

Redactie: Herman Sligman – Ruud Janssen                                      4                                  mailto:   redactie@rcl005.org 
 

Maar toch wil ik hen benoemen die voor onze  vrijheid hebben gevochten en zelf hun leven lieten zo ver van huis. 
Daarom zetten wij ons in voor de herdenkingen maar ook voor de jaarlijkse Poppy Campagne; met hart en ziel. 
Voor hen die hulp nodig hebben ten gevolge van welke strijd dan ook. 
 
Wat betreft de Poppy campagne:  
Een welgemeend ,dank-je-wel, voor alle deelnemers en vrijwilligers die hebben meegewerkt aan het 
verder uitrollen van deze actie.  
Ik denk dat het niet meer dan billijk is ze te benoemen. 
 

Poppy bijdragen van: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hersbach Tools Cafetaria Hoogstraat Hengelo Gld 

Blokker Zelhem 
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De Independent Order of Odd Fellows Zutphen en diverse enthousiaste individuele personen. 
 
Nogmaals:   HARTELIJK DANK. 

Gerrit Bruggink  

 

 

 

Autobedrijf Leijenaar Wila bv Lochem 
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Westkapelle, 1 november 2021. 
 
Maandag 1 november werd op 
Westkapelle op drie verschillende 
plaatsen een herdenking gehouden. 
 
Om de volgorde van de video 
registratie aan te houden: 
 
 

Bij het Polderhuis. 
 
 
 

 
 
 

 
 
Bij het monument 
achter 
de vuurtoren.  
 
Daar werden ook de 
burgerslachtoffers herdacht 
en de 44 kinderen van 
Westkapelle die de vrede niet 
mochten meemaken. 
 
 

Still uit de video opname van het Polderhuis. 

mailto:edactie@rcl005.org
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Bij het landingsmonument. 
 
Zoals uit de opnamen blijkt was de 
belangstelling groot. De ambassades van 
Engeland en Canada waren 
vertegenwoordigd. Ook de verschillende 
strijdmacht onderdelen, veteranen en 
burgerorganisaties. 
De bloemlegging door scholieren bij de 
grafstenen van de omgekomen kinderen  
was aangrijpend. 

 

 

 

 

Klik op de foto hiernaast om de video 
van de ceremonie te activeren. 

 

 

 

 

 

Tenzij anders vermeld zijn de foto’s van: 

 Jo-Anne Wiseman en Melvin Van Holt. 

 

mailto:edactie@rcl005.org
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Welberg  ,de Klok’. 7 november 2021. 

De coronacheck op de toegangsweg  naar ,de 
Klok’ aan de Canadezen weg was verplicht, 
maar dat weerhield een heleboel 
belangstellenden er niet van de ceremonie bij 
te wonen. 

Het was een heel gemengd gezelschap dat 
acte-de-présence gaf. Jong en oud, veteranen 
en gezagsdragers waren aanwezig. 

Namens RCL Branch 005 was comrade Don 
Paauwe aanwezig op uitnodiging van de 
organisatie. Namens de Branch legde hij een krans. 

Foto’s: KijkopSteenbergen.nl 

mailto:edactie@rcl005.org
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Hoeksche Waard, 13 november 2021.  

Vanwege de actuele regelgeving inzake COVID-19 had men in 
Hoeksche Waard besloten de herdenkings bijeenkomst niet te laten 
doorgaan. 
Wel werden de vlaggen halfstok gehesen bij het monument. 

Op een zes meter hoge paal aan de Anthonie van 
Leeuwenhoekstraat in Oud-Beijerland is een metalen plaat 
bevestigd, in de vorm van de Hoeksche Waard. De contouren van 
een B24-bommenwerper en enkele Spitfires zijn uitgesneden in die 
plaat. 
Als eerbetoon aan de Nederlandse en geallieerde 
vliegtuigbemanningen die voor onze vrijheid zijn gestorven 

Door een inwoonster van de gemeente Hoeksche 
Waard, Janet Nagtzaam,  werkzaam op het 
gemeentehuis, zijn op 11 november 2021, 
Remembrance Day, bloemen gelegd op de 
geallieerde en Nederlandse graven in Rijen.
(5 graven zijn van Royal Canadian Air Force 
leden) 

Bijdrage:   
Anton de Man 

mailto:edactie@rcl005.org
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Airborne begraafplaats Oosterbeek. 14 november 2021. 

11 November markeert het einde van de Eerste Wereldoorlog en op die 
dag, Remembrance Day, herdenkt men de gevallenen van die oorlog en alle 
oorlogen nadien. 
Meerdere herdenkingen worden gehouden op de zondag die het dichtst bij 
die datum ligt. 
De Royal British Legion Holland Branch organiseerde daarom zondag 14 
november Poppy Day, zoals Remembrance Day ook genoemd wordt, op de 
begraafplaats in Oosterbeek. 
Ook liggen hier 33 Canadezen begraven. 

 

RCL Branch 005 had hiervoor een 
uitnodiging ontvangen.  Comrades Gerrit 
Bruggink en Berry Swarthoff waren 
aanwezig en legden een krans. 

 

 

mailto:edactie@rcl005.org
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Apeldoorn, ,De man met de twee Hoeden’. 14 november 2021. 

Op zondag 14 november 2021 was er in Apeldoorn bij het monument "De man met de twee Hoeden" een 
herdenkingsdienst georganiseerd door de Apeldoornse Stichting Bevrijding '45. 

Het monument is een verwijzing naar de Canadees-Nederlandse historische en culturele relatie die is 
ontstaan door de Canadese bevrijding van Nederland in 1944-1945. 

Dit kwam zondag opnieuw tot 
uiting, ook al was de 
ceremonie beperkt tot een 
kleine groep genodigden 
vanwege de COVID-19-
voorschriften en adviezen. Het 
ontbrak echter niet aan 
enthousiasme en toewijding 
van de schoolkinderen van de 
Heuvellandschool en de 
Koninklijk Scholen 
Gemeenschap. 

Deze leerlingen lazen 
gedichten voor in het Engels en 
Nederlands en de leerlingen 
van groep 8 legden elk een Maple Leaf met daarop de naam van een soldaat die was omgekomen bij de 
bevrijding van Apeldoorn. 
De naam werd hardop voorgelezen en ze sloten af met de woorden "we zullen ze onthouden”.  

De ceremonie werd afgesloten met kranslegging door de hoogwaardigheidsbekleders en genodigden. 
Waaronder de Canadese Ambassade, een afgevaardigde van de provincie Gelderland, Burgemeester van 
Apeldoorn, Royal Canadian Legion Branch 005, veteranenorganisaties en organisaties gerelateerd aan de 
oorlogsperiode 1940-1945. 

Apeldoorn 14-11-2021 © foto: FB ,,Bevrijding van de Veluwe” 

mailto:edactie@rcl005.org
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Na de plechtigheid sprak ik, als president van het Royal Canadian Legion Branch 005, de leerlingen van de 
groep 8 en hun leraar John toe en overhandigde John de bevrijdingsmunt van onze Branch 005 voor hun 
inspanningen en toewijding. 
De organisatie was blij dat ze dit jaar, zij het in afgeslankte vorm, de herdenking kon laten doorgaan.  
Vorig jaar moest compleet afgezegd worden, hoewel de Heuvellandschool toen een kleine activiteit 
georganiseerd had met een dertigtal  leerlingen. 

 
 
De organisatie kijkt hoopvol vooruit naar 2022 voor een herdenking als vanouds. 
 
 

Martin Reelick  
President RCL Branch 005 
 

 

 

Apeldoorn, 2020 
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Common Wealth War Graves Commission 
Netherlands Joint Committee 
Service of Remembrance 
Zondag 14 November 2021 
 

   

Introductie 
De Commonwealth War Graves Commission is verantwoordelijk voor het markeren en onderhouden van de 
graven van de leden van de Commonwealth-troepen die tijdens de twee wereldoorlogen zijn omgekomen, voor 
het bouwen en onderhouden van gedenktekens voor de doden van wie de graven onbekend zijn en voor het 
verstrekken van bestanden en registers van deze 1,7 miljoen begrafenissen en herdenkingen in de meeste landen 
in de wereld. 
Gemenebest troepen verliezen toen Nederland op 14 mei 1940 in handen van de Duitsers viel en veel meer 
toen de geallieerden tussen september 1944 en april 1945 terugkeerden. In de tussenliggende jaren werden 
veel vliegtuigen neergeschoten bij aanvallen op strategische doelen in Nederland, of tijdens de terugkeer van 
missies uit Duitsland. De omgekomen bemanningsleden liggen nu begraven op begraafplaatsen en kerkhoven 
door het hele land. 
Op de begraafplaats Westduin in Den Haag zijn 87 oorlogsgraven van het Gemenebest uit de Tweede 
Wereldoorlog, voor het merendeel van vliegeniers. 
 
Het Gemenebest Nederland Gezamenlijk comité herdenkt jaarlijks de opofferingen van deze Commonwealth-
troepen in een ceremonie op de begraafplaats Westduin. 
 
Met deze herdenkingsdienst wordt ook een eerbetoon gebracht aan De Stijkel Groep, genoemd naar de leider 
Hans Stijkel. Deze groep personen was actief betrokken bij het verzet tegen de Duitse bezetting na de invasie van 
Nederland op 10 mei 1940. 

mailto:edactie@rcl005.org
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Zevenenveertig mannen en vrouwen werden verraden en gevangengenomen in 1941 en op 4 juni 1943 
werden 32 van hen geëxecuteerd. Elf stierven vervolgens in gevangenschap. Ter ere van hun nagedachtenis zijn 
op Begraafplaats Westduin gedenkstenen geplaatst. 
 
(Tekst is vertaling uit het Programma Herdenkingsdienst zondag 14 november 2021) 
 
Ceremonie 
Voorafgaande aan de herdenking was er een mogelijkheid een kerkdienst bij te wonen in de Anglicaanse kerk van 
St. John & St. Philip in Den Haag. Daarna verzamelde de ‘menigte’ zich op de parkeerplaats van de 
begraafplaats in Westduin. Het was droog en prettig weer voor de tijd van het jaar. 
Uiteindelijk formeerde zich om 11.45 uur een groep met aan het hoofd de gastvrouw van deze herdenking, HE 
Ms Lyndal Walker, ambassadeur van Nieuw-Zeeland in Nederland en dominee Canon Michael Roden. De 
groep werd opgeroepen met een Karanga door Ms Kylie Martin. 
Misschien is hier enige uitleg op zijn plaats: 
Een Karanga (roep uit, oproep) is een onderdeel van het culturele protocol van de Māori-bevolking van 
Aotearoa, Nieuw-Zeeland. Het is een uitwisseling van oproepen, die deel uitmaakt van de powhiri, een 
welkomstceremonie van de Māori. Het vindt plaats als een bezoekende groep zich naar de marae verplaatst of 
naar de formele ontmoetingsruimte. Karanga wordt bijna uitsluitend door vrouwen en in de Māori-taal 
uitgevoerd en wordt geïnitieerd door de tangata whenua of gastheren, en beantwoord door de bezoekers. 
Karanga volgt een bepaald formaat in overeenstemming met het protocol. Dit omvat het uitwisselen van 
groeten, het brengen van hulde aan de doden en het verwijzen naar de reden voor het samenkomen van de 
groepen. Het heeft een belangrijke functie bij het leggen van verbindingen tussen tangata whenua en manuhiri 
(gasten) en bij het bepalen van de agenda voor de bijeenkomst (aldus Wikipedia). 
 
Dit was wel een zeer bijzondere binnenkomst op de begraafplaats. 
HE Ms Walker heette iedereen hartelijk welkom, dat werd gevolg door een prachtig duet van Ms Lauren 
Armishaw en Ms Amelia Berridge. Na het openingsgebed werd het gedicht “In Flanders Fields” voorgelezen door 
Detective Senior Sergeant Tim Chao van de Politie van Nieuw-Zeeland. Hierna volgden diverse lezingen en de 
“Act of Remembrance” voorgelezen door Ms Krysia Grant, gevolgd door het leggen van vele kransen door 
vertegenwoordigers uit o.a. Nieuw-Zeeland (vanzelfsprekend), Australië, Canada, Zuid-Afrika, Malta, Groot-
Brittannië, Nigeria, België, USA, Ghana, Ierland, Frankrijk en diverse organisaties. 
In totaal werden 22 kransen gelegd. 
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Namens de Royal Canadian Legion Branch 005, Liberation of the Netherlands, was deze eer gegund aan 
comrades Connie Lempke en Ruud Janssen. Ook Benny en Rika Schreurs waren aanwezig op speciale 
uitnodiging door de ambassade van Nieuw-Zeeland, vanwege hun inspanningen voor het Fallen Airmen 
Memorial Markelo. Dit alles werd gevolgd door het plaatsen van bloemen bij ieder graf door scouts en gidsen. 
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De “Ode of Remembrance” daarna was wel weer heel bijzonder. Hij werd voorgelezen door mr Koos Wabeke, 
van oorspronkelijke Nieuw-Zeelandse afkomst. Daarom plaatsen we hier ook de originele tekst: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Last Post, de Minuut Stilte, de Reveille door de bugler en het Lament door de Piper en een aantal 
overdenkingen en gebeden volgden, waarna de Nationale volksliederen van Nieuw-Zeeland (ook in originele 
taal), Groot-Brittannië en Nederland werden gezongen. 
Aan het einde van de herdenkingsdienst werden alle aanwezigen uitgenodigd om naar het Stijkel Monument te 
lopen onder begeleiding van de Piper. Bij het monument was een korte ceremonie en bloemen werden gelegd, 
ook weer door de scouts en gidsen, waarna de herdenking was afgesloten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Stijkelgroep.nl 
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Vanwege de Covid bepalingen kon helaas de koffie en thee bijeenkomst daarna niet doorgaan en na een kort 
gesprek op de parkeerplaats ging ieder weer zijns weegs. 
Wij (Connie en ik) hebben even met de dominee staan praten, omdat hij vertelde dat zijn moeder in Haarlem 
woont (vlakbij waar ikzelf 18 jaar gewoond heb). 
Daarna hebben we afscheid genomen van de ambassadeur van Nieuw- Zeeland en haar bedankt voor de 
uitnodiging. 
 
Een mooie ceremonie om bij te wonen! 
 
Verslag:  
 

Ruud Janssen en Connie Lempke 
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OP DE AGENDA. (Tot nu toe bekend)    

   
   
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONDER  VOORBEHOUD  en  MET  INACHTNEMING  VAN  DE  DAN  GELDENDE  REGELS. 
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