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NIEUWSBULLETIN  RCL Branch 005 Nr. 2021 – 01 

 

Onze  website bevat foto’s van de meerdere ceremonies; klik eenvoudig op:  fotoalbum. 

Nog even ter herinnering: twee redenen voor een verhaal op de achtergrond: 

 
De eerste: integraal opnemen maakt onze Nieuwsbrief soms erg lang en daardoor verliest menige 
lezer de interesse om de artikelen erna nog te lezen. Artikelen die zeker interessant zijn en het 
weten waard.  
De tweede: het verhaal achter de STORY-knop is eigenlijk geen nieuws maar overwegend 
historie. 
Echter, een verhaal NIET plaatsen betekent dat we onze doelstelling zouden verloochenen: het 
herdenken en gedenken van onze bevrijders. Immers het gaat om HUN verhaal. Het zijn hun 
ervaringen, hun inzet, hun offer waarvoor wij hen heel dankbaar moeten zijn. 
 
In deze editie: Luitenant John Ch. B. (Charley) Forbes, RMWO4. 

Pelotonscommandant in het Régiment de Maisonneuve. 

Eén van de Canadezen die overleefden en onderscheiden werden met de 
Militaire Willemsorde 4e Klasse. 

 

Wie was Charley Forbes? 

Waar was hij? 

 Wat deed hij? 

  Lees zijn eigen verslag van de Sloedam……….hier.     
 

 

Redactie/Editors:  Herman Sligman – Ruud Janssen                                                                                                             mailto: info@rcl005.nl 

In deze editie: 
 
- Van het Bestuur  
- Bijdragen comrades: speurwerk Berry en Herman                                                  
- 100 jaar Poppy 
- 30 jaar 48th Highlanders of Holland,Pipes & Drums Apeldoorn 
- De komende tijd 

 

 

 

 

 

http://www.rcl005.nl/nl/foto-album-2019/
http://www.rcl005.nl/nl/foto-album-2019/
http://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/Achtergrond%20Stories/Walcheren%20Sloedam%20NL%20def.pdf
mailto:info@rcl005.nl
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Van het Bestuur. 

 

BESTUURSRECHTELIJKE ONTWIKKELINGEN 2020-2021 

In de artikelen in de nieuwsbulletins van het afgelopen jaar en 
in de afzonderlijke bestuursberichten aan de leden is uitgebreid melding gemaakt van het reilen en 
zeilen van onze Branch in deze barre tijden. 

Wij hebben goede contacten onderhouden met onze relaties op het gebied van herdenkingen en 
evenementen en hopen dat wij op niet al te lange termijn in 2021 weer actief kunnen deelnemen aan 
herdenkingen en evenementen. 

Onze Branch is in 2003 opgericht naar Canadees recht en in 2004 heb ik de Branch ingebracht in een 
vereniging naar Nederlands recht met dien verstande dat ik in de statuten allerlei verwijzingen en 
verbindingen heb opgenomen met de Canadese regels. In onze statuten is artikel drie ter zake een van 
de belangrijkste bepalingen. Dit artikel luidt als volgt: 

De vereniging onderschrijft de Constitution, By-Laws, Rules and Regulations van The Royal Canadian 
Legion gevestigd te Ottawa, Canada, voor zover deze niet in strijd zijn met het Nederlands Recht.  

In artikel 4 lid 1 is vervolgens opgenomen dat de vereniging ten doel heeft: 

-a. het optreden als vertegenwoordiger in Nederland van The Royal Canadian Legion; 

-b. het hooghouden van de tradities van The Royal Canadian Legion; 

-c. het geven van ondersteuning aan de doelstellingen en activiteiten van The Royal Canadian Legion.  

In Lid 2 van dit artikel wordt vervolgens aangegeven hoe dit doel zal worden bereikt. 

Met betrekking tot het optreden in Nederland is aan onze Branch een Charter verleend door het 
Royal Canadian Legion in Ottawa. 

In een brief van 2 december 2020 aan alle sponsoren van de Red Maple Soirée heeft de 
Canadese Ambassadeur aangegeven dat zij RCL Branch 005 ziet als “the sole representative in 
the Netherlands of the Royal Canadian Legion and an important partner of the Embassy of 
Canada”.  

In 2019 is een bestuursbesluit geactualiseerd met een functiebeschrijving, taakverdeling en 
bevoegdheden van het bestuur van RCL Branch 005 in relatie tot haar doelstellingen.  

Op 1 maart 2020 is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. 

Deze vergadering kon nog volgens de gewone regels worden gehouden en werd niet gehinderd door 
regels vanwege het Covid-19 virus. 

Op 20 september 2020 is een Bijzondere Algemene Ledenvergadering gehouden met inachtneming van 
de wettelijke voorschriften op grond van de bestrijding van het Covid-19 virus. 
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Deze vergadering is ondanks deze beperkingen zeer goed verlopen. Tijdens deze vergadering is Jan 
C.K. van Loo uitdrukkelijk benoemd tot secretaris voor vier jaar en hij zal niet eerder aftreden 
(designated survivor).  Jan zal deze functie combineren met zijn functie van Legal Officer. 

Voor het jaar 2021 wordt het houden van een Algemene Ledenvergadering lastiger in verband met het 
Covid-19 virus. Op grond van de Nederlandse en de Canadese regels dienen wij elk jaar een Algemene 
Ledenvergadering te houden.  

Volgens de Nederlandse statuten wordt ieder bestuurslid door de Algemene Ledenvergadering 
benoemd voor vier jaar. Het is bij onze Branch echter gebruikelijk dat het gehele bestuur aftreedt 
na twee jaar. Deze regeling is echter nergens voorgeschreven en het is ook niet raadzaam dat het 
gehele bestuur aftreedt.  

Wij overwegen om de Algemene Ledenvergadering in 2021 te verzoeken om goed te keuren dat in het 
vervolg iedere twee jaar de helft van het bestuur aftreedt volgens een door het bestuur op te stellen 
rooster.  

Tijdens de vergadering waarin het aftreden plaats vindt zullen er dan verkiezingen dienen te worden 
gehouden voor de vacant geworden posities. 

De Algemene Ledenvergadering zal dit jaar vóór 1 juli dienen te worden gehouden. Wij zullen ons 
voorbereiden om zo nodig de vergadering digitaal te laten geschieden. 

Het bestuur is thans druk bezig met de voorbereidingen voor de komende vergaderingen. De 
kascommissie zal in februari 2021 het concept voor de rekening en verantwoording 2020 opstellen. 

Op de agenda staat o.a. ook nog de actualisering van het beleidsplan en het opstellen van een nota 
vrijwilligersbeleid. 

Genoeg te doen dus voor het bestuur. 

 

 

 

 

 

 

 

Mr. Jan C. K. van Loo LL.M., 

Secretary and Legal Officer 
Royal Canadian Legion Branch 005 
The Liberation of the Netherlands  
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Speurwerk Comrades. 

Aan de officieel benoemde doelstellingen van RCL Branch 005 konden wij in 2020 maar deels invulling 
geven. De reden is bekend: COVID-19. 
Wij werden benaderd met, voornamelijk beïnvloed door de term ,,75 jaar Vrijheid”, aanvragen voor 
informatie of ondersteuning bij zoektochten naar Canadese bevrijders. Sommige rechtstreeks 
gericht aan de Branch, andere doorgekregen via de Canadese Ambassade. 

Deze aanvragen landden bij Berry Swarthoff, bekend om zijn brede kennis en kennissenkring en bij 
mij, Herman Sligman. 

Deze (aan)vragen hebben wij heel serieus opgepakt en er is veel tijd aan besteed. Om deze 
nevenactiviteit ook vast te leggen is dit overzicht opgesteld.  

 

1. Begin 2020 kwam het verzoek om ,,opsporing” uit de Kop van Overijssel.  Een mevrouw, die begin 
dat jaar haar 100ste verjaardag zou vieren, had de naam van een bevrijder nog paraat en had zich 
afgevraagd of er nog nazaten waren. Haar mantelzorger nam contact op met de Canadese Ambassade, 
die terugkoppelde naar RCL Branch 005.  

Wij slaagden erin een zoon van deze bevrijder op te sporen en daags voor de 100ste verjaardag van 
mevrouw werd een telefonisch contact tot stand gebracht. 

 

2. Vervolgens kwam er een bericht van iemand die destijds in Diepenheim had gewoond. Deze meneer 
gaf bijzonder weinig informatie. Na de bevrijding was er een poos een Canadees in zijn ouderhuis over 
de vloer gekomen, met de naam die, ongeveer geschreven werd als: ……….! 

Zoek het maar uit. Berry slaagde erin een onderdeel op te sporen dat destijds haar kampement in de 
buurt van Diepenheim had gehad. Sterker nog: hij vond een naam die één letter verschilde van de 
opgegeven naam en een foto van de onderhavige militair. Omdat ik de aanvrager kende heb ik hem 
opgezocht in het bejaardentehuis en hem de informatie getoond. Verrassing: hij wist niet precies hoe 
de naam was, maar de gepresenteerde was het ZEKER NIET. Dossier door ons gesloten. 

 

3. De volgende speurtocht werd ondernomen op verzoek van iemand die contact had met een 
Canadees die op zoek was naar de sporen van wijlen zijn vader. Deze had gediend bij de Canadian 
Medical Services en was met de ellende van Westerbork geconfronteerd geweest, had hij ooit zijn 
zoon verteld. Deze was op zoek naar de complete marsroutes van de Medics. 

We hadden geluk. Deze zijn vrij secuur beschreven en waren als PDF (meer dan 680 pagina’s) te 
vinden in de Canadese archieven. Hem op dit spoor gebracht en samen met de Canadese kennis heeft 
hij de research vervolgd. 
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4. Daarna volgde wat speurwerk op verzoek van iemand die in het Duitse Hochwald een naamschildje 
had gevonden. Geen officieel herkenningsplaatje. Maar meer iets dat aan een kettinkje om de hals of 
als armband was gedragen. Naam, servicenummer en het embleem van het Royal Canadian Service 
Corps waren leesbaar. 

Zoekwerk op naam van de drager leerde ons dat genoemde militair wel getrouwd was geweest, maar 
geen kinderen had nagelaten. Hij had één zus gehad die eveneens kinderloos was overleden, zodat een 
zoektocht naar neefjes of nichtjes gestaakt kon worden. Wij hebben de aanvrager geadviseerd het 
schildje een mooi plekje bij hem thuis te geven als herinnering aan een Canadese bevrijder. 

 

5. Een bijzondere oproep kwam uit Lemmer. In het Betuwse huis van opa en oma waren eind 1944 een 
aantekenboekje en brieven blijven liggen van een Canadese militair. Echt persoonlijke zaken. De vraag 
was of we konden helpen met het traceren van eventuele nazaten. Het opsturen van deze persoonlijke 
zaken naar familieleden zou de aanvragers een tevredenstellend gevoel geven. 

We kunnen het kort houden. Hieronder leest u het laatste email bericht van deze actie. 

Goedemiddag Herman 

Afgelopen zaterdag hebben we contact kunnen leggen met zijn jongste dochter. 
Ze waren zo blij verrast. 
We hebben vanmorgen de brieven en het boekje op de post gedaan. 
We danken jou heel erg voor je hulp! 
Verder zoeken op de naam van zijn vrouw (die jij gevonden had) heeft een overlijdens bericht 
opgeleverd. 
Daar stonden de namen van al hun kinderen op. 
Ze woonden in een kleine buurtgemeenschap. 
Via de hulp van iemand daar zijn we lid geworden van een soort buurthuis groep op Facebook. 
Toen ging het vrij snel, eerst een nichtje en toen verkregen we al snel het email adres van de dochter. 
We kunnen je verzekeren dat ze allemaal erg blij zijn dit alles. 
Inmiddels zijn we ook al door 2 broers geschreven, heel warm allemaal. 
Wat we zelf heel bijzonder vinden is dat ze allemaal mijn Opa en Oma nog bedankten voor het in huis 
nemen van Vernon Castle. 
Nogmaals jij en de andere medewerkers die geholpen hebben heel erg bedankt. 
Echt mooi dat er voor dit soort dingen toch tijd wordt genomen, wordt enorm gewaardeerd door vele 
mensen nu.  

Met vriendelijke groet,  

Raimond en Uschi 

 

Om het maar op zijn Engels af te sluiten: NEED WE SAY MORE? 

Berry Swarthoff                                                                         Herman Sligman 
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100-jaar REMEMBRANCE POPPY. 

HERDENKEN is belangrijk en niet alleen in Canada. Toch extra aandacht daarvoor in 
2021. De reden: 100 jaar geleden werd in Canada de Poppy (klaproos) hèt symbool voor 
herdenken. Waarschijnlijk genoegzaam bekend, maar voor wie het (nog) eens lezen wil 
op de website van RCL Branch 005, kan op de Poppy hiernaast klikken. 

De Amerikaanse Moina Belle Michael (15 aug.1869 – 10 mei 1944) nam het initiatief om de klaproos als 
Herdenkingssymbool te dragen. 
Geconfronteerd met gehandicapte oorlogsveteranen realiseerde zij zich de noodzaak om deze 
militairen financiële en beroepsmatige ondersteuning te bieden. Zij gaf uitvoering aan het idee om 
zijden klaprozen te verkopen als een manier om geld in te zamelen om deze groep te helpen. 
Naar het voorbeeld van Moina Michael heeft het ” American Legion ” in 1920 besloten de klaproos te 
gebruiken als symbool voor de herdenking. Een jaar later begon het ” British Legion ” met de verkoop 
van klaprozen. In Canada, is sinds 1921 de klaproos officieel geaccepteerd als symbool door de 
”Great War Veterans Association”, naderhand ‘’The Royal Canadian Legion”. Sterk beïnvloed door het 
gedicht “In Flanders Fields” van Luitenant-Kolonel John McCrae. Als een soort antwoord op dit 
gedicht schreef Moina Michael in november 1918: 

‘’We Shall Keep the Faith”.  

Oh! you who sleep in Flanders Fields, 
Sleep sweet - to rise anew! 
We caught the torch you threw 
And holding high, we keep the Faith 
With All who died. 

We cherish, too, the poppy red 
That grows on fields where valor led; 
It seems to signal to the skies 
That blood of heroes never dies, 
But lends a lustre to the red 
Of the flower that blooms above the dead 
In Flanders Fields. 

And now the Torch and Poppy Red 
We wear in honor of our dead. 
Fear not that ye have died for naught; 
We'll teach the lesson that ye wrought 
In Flanders Fields. 

 

De Klaproos, het kleine, rood-bloeiende, plantje is het symbool gebleven bij het herdenken van 
gesneuvelden, zij die hun leven gaven voor vrede en vrijheid. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Moina_Michael
http://www.rcl005.nl/nl/poppy-campagne/
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30 jaar 48th Highlanders of Holland, Pipes & Drums Apeldoorn. 

 

 

15 januari 2021 bestonden de 48th Highlanders of Holland,Pipes & Drums uit Apeldoorn 30 jaar. 
De Royal Canadian Legion Branch 005 feliciteert hen van harte met dit prachtige jubileum.  

Al 30 jaar zijn zij een “levend monument” voor onze bevrijders, door hun muzikale bijdrage die zij 
altijd met veel enthousiasme leveren aan herdenkingen en bevrijdingsfeesten in binnen- en buitenland. 
Dit vervult hen met dankbaarheid, blijheid en trots. Vele malen mochten wij al met hen eervolle 
herdenkingen doen in o.a. Holten. 

Graag wilden zij dit jubileum vieren met een mooi concert,maar door het corona virus is dit helaas niet 
mogelijk. 

 

 

Foto : Veteranendag 2019 in Zutphen. © Trix Mol 

https://www.48th-highlanders.nl/
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januari: Nieuwjaarsreceptie.   GAAT NIET DOOR 

 
 7 februari: Groesbeek, herdenking start Operatie Veritable.  GAAT NIET DOOR 

 
   
28 maart: Algemene Ledenvergadering in Lochem.  ZAL VERSCHOVEN WORDEN 

 
De komende tijd:   raadpleeg agenda op onze website en  voor de laatste nieuwtjes: FACEBOOK. 

 
 

 

http://www.rcl005.nl/agenda-google-versie-3/
https://www.facebook.com/rcl005.nl

