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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 achtergrond verhaal in deze editie gaat over één speciale vlucht van een 
Halifax Mk II-bommenwerper, registratienummer HR 864 LQ-M, van 405 Squadron. 
Het toestel behoorde bij No.8 Pathfinder Group. 
Hun motto: ,,DUCIMUS”. (wij leiden) 
 
Tijdens een raid naar de Krupp-fabriek  
in Essen werd het aangevallen door 
een Duitse nachtjager en stortte 
brandend neer ten westen van Ten 
Boer in Groningen. 
Slechts één bemanningslid overleefde 
en kwam in krijgsgevangenschap. 
 
Tot zover een verhaal zoals er helaas 
zoveel zijn. Toch heeft dit verhaal nog 
een apart vervolg. 
Zeker het lezen waard. 
Klik op de foto hiernaast.        
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BERICHT VAN HET BESTUUR. 
 
De eerste helft van het jaar is alweer 
voorbij en we beginnen uit te kijken 
naar herdenkingen met meerdere 
deelnemers. 
 
 
De eerste volgende, waarschijnlijk nog wat ingetogen, is op de Canadese begraafplaats in Groesbeek op 
maandag 19 Juli 2021. 
Comités die herdenkingen organiseren hebben nog niets laten weten over hun toekomstige plannen en zijn druk 
met het inpassen van de nieuwe Covid-19 regelgeving. We kunnen er wel van uitgaan dat op de ‘standaard 
datums’ herdenkingen zullen gaan plaatsvinden. De uitvraag en informatie van herdenkingen kan mogelijk pas 
vrij kort voor de datum worden verstuurd en dat vraagt mogelijk wat flexibiliteit van ons allen. 
De volgende bestuursvergadering is op woensdag 7 Juli 2021 en op de agenda staan onder andere de komende 
herdenkingen en voorbereiding van de ALV in September. 
In september weten we ook meer van wat is besproken/besloten op de 48ste Dominion Conventie van  het Royal 
Canadian Legion, die gehouden wordt van 13 -15 augustus 2021. 
 
 
Overleden op 8 juni 2021: 
comrade Wayne C. Johnston. 
 
Wayne was een geliefde 
persoonlijkheid en was, waar hij 
kon, aanwezig bij herdenkingen 
van Britse en Canadese bevrijders, 
die zijn gevallen in de strijd. Helaas 
heeft hij zijn strijd nu ook moeten 
opgeven.  
 
R.I.P. Wayne. 
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D-Day 2021. 
 
Ook dit jaar door de bekende 
beperkingen slechts bescheiden 
ceremonies. 
 
Voor de gesneuvelden onder Brits 
bevel werd in Ver-sur-Mer een 
nieuw monument onthuld. 
 
 
 
 
Het vermeldt de namen van 22.442 gesneuvelden tijdens D-Day en de strijd in Normandië. 
De officiële onthulling kon maar door een beperkt aantal genodigden worden bijgewoond. 
Circa 100 veteranen keken mee van uit Staffordshire via een livestream verbinding. 
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HERDENKING RUCPHEN. 
 
RCL Branch 005, ‘Liberation of the Netherlands’, was uitgenodigd op 22 juni 2021 voor een herdenking in 
Rucphen op de crashsite van Halifax W1271 VR-P. 
President Martin Reelick en comrade Don Paauwe waren aanwezig namens de Branch 005. 

 
De organisatie was in handen van de ‘’Dutch Bears”. Een groep jonge mannen van dezelfde leeftijd als de 
bommenwerper bemanning. Een initiatief dat RCL Branch 005 van harte toejuicht. 

mailto:edactie@rcl005.org


 
 

Redactie: Herman Sligman – Ruud Janssen                                      5                                        mailto:   redactie@rcl005.org 
 

Als waardering reikte de President de coin ,,75-jaar Vrijheid,, uit aan 
de groep. 
 
Hiermee de links naar twee documentaires van elk ca.  75 minuten. 
Ze geven een beeld van enige activiteiten van de groep. 
 
Ten eerste: 
de route van de 4e Canadian Armoured 
Division. 
(Green Route Up)  
 
Activeren via het embleem hiernaast.  
 
 

 
Ten tweede: hun wandeltocht via de bevrijdingsroute van de Polar Bears van Massenhoven (B)  naar Roosendaal 
(NL).                                                    Activeren via onderstaande foto.    
 

mailto:edactie@rcl005.org
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Van de bemanning van de Halifax was de boordwerktuigkundige Canadees.  
Flight Sergeant Joseph John Francis Holland was zijn volledige naam, zoals we in zijn records konden zien. 
Deze hebben we, puur uit nieuwsgierigheid, geraadpleegd. 
Daarin vonden we informatie die we in andere records nog niet eerder waren tegengekomen. 
Een handgeschreven briefje waarin Holland ,,solliciteert,, naar een andere baan binnen de krijgsmacht. Hij 
meent dat hij een betere bijdrage kan leveren als boordschutter dan als keukenbediende in de officiersmess. 
 
Hij werd overgeplaatst, door zijn technische achtergrond werd het boorwerktuigkundige. Dit betekende wel dat 
zijn leven vroegtijdig werd beëindigd. Zijn 23ste verjaardag haalde hij niet. 
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VARIA. 
 
Van Juno Beach Centrum: 
 
Vlaggen van Juno Beach 
centrum krijgen een 
onderkomen bij  Joodse 
veteranen. 
Dit voorjaar was het voor het 
Centrum een eer om twee 
Maple Leaf-vlaggen, die bij 
Juno Beach hadden 
gewapperd, te schenken aan de veteranen Alex Polowin en Norman Cash. 
  
De oorlog van Alex Polowin speelde zich af op zee, aan boord van verschillende Canadese oorlogsschepen en 
torpedobootjagers, waaronder HMCS Huron. 
 
Norman Cash ging in 1941 al overzee. Hij landde één dag na D-Day op Juno Beach, hij diende als kanonnier bij 
de Royal Canadian Artillery. Terwijl beide mannen de oorlog overleefden, verloren bijna 450 joodse Canadezen 
het leven. Degenen wier lichamen werden teruggevonden, liggen begraven op militaire begraafplaatsen in 
Europa, Afrika, Azië en ook in Noord-Amerika. 
 
 

 

Norman Cash (L) en Alex Polowin 

mailto:edactie@rcl005.org
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OTTERLO HERDACHT EN VIERDE ‘’VRIJHEID” OP DEZE MANIER. 
 

In april 1945 werd er in en om Otterlo hard gevochten.  
Zeventien Canadese en zes Britse militairen verloren daar het leven. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Slag_om_Otterlo 
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BIJZONDERE BIJDRAGE. 
 
Comrade Gerrit Bruggink schrijft: 
 
‘’Er werden mij enkele foto’s toegestuurd die gemaakt waren op een paar gedenkwaardige plekken in de 
gemeente Bronckhorst. Er bleken bloemen te zijn gelegd bij het monument in Rha (QOR), bij het 
Verzetsmonument in Vorden en op de graven van geallieerden op de begraafplaats in Hengelo.Gld). 
Ik kreeg de vraag: ,,waarom”?  
Uit contact met de familie  Schuppers/ Berendsen bleek het volgende: 
  
Op 17 juni jl. was de moeder en oma van de familie Schuppers overleden. 
Na afloop van de crematie waren er mooie bloemen , die geen duidelijke 
eindbestemming hadden.  
Deze bloemen werden gelegd op de bovengenoemde plekken.  
Reden hiervoor was de betrokkenheid van de heer Schuppers bij het verzet in de 
jaren 1940-1945 in Gorinchem. Zoals zovelen met gevaar voor eigen leven, 
maar voor volk en vaderland. Zoals bij zovelen was dit bij hem ook op de 
achtergrond gebleven. Pas na jaren van kwamen de verhalen los, stukje bij beetje. 
Velen namen de verhalen en gebeurtenissen echter mee in het graf.  
Daarom bracht de familie een bloemengroet op de hierboven genoemde plaatsen. 
Een woord van dank aan de familie voor het betoonde respect is op zijn plaats. 
 
Voor allen die hebben bijgedragen aan onze vrijheid:  WE WILL REMEMBER THEM”. 
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OP DE AGENDA. 

Tot nu toe bekend: 

 

 01-07-2021 Canada Dag Mondani 

 07-07-2021 Bestuursvergadering 
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