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FEBRUARI 2022, Nummer 2022-02 

IN DEZE EDITIE GEEN ACHTERGROND STORY. 
 
De geschiedenis is achterhaald door de realiteit! 
Of moeten we zeggen: de geschiedenis herhaalt zich? 
 
Hoe dan ook, momenteel gaan onze gedachten uit naar de Oekraïne. 
Naar haar militairen en burgers die alles geven om hun vrijheid te verdedigen tegen 
een zinloze invasie die hen in een diepe crisis zal storten, ongeacht de afloop. 
Maar vooral ook denken we aan de mannen, vrouwen en kinderen die huis en haard 
hebben verlaten om althans het vege lijf te redden en de schamele bezittingen die ze 
mee konden nemen. 
 
Het volk van de Oekraïne moet bloeden voor de grootheidswaanzin van een president 
en zijn kliek in een buurland. 
 
Wie kan hen stoppen? 
Alleen de bevolking van Rusland, door massaal in opstand te komen en een streep 
trekt onder een regime dat meer geld investeert in militair materieel dan in publieke 
voorzieningen. 
 
Laten we naar mogelijkheid Oekraïne en haar bevolking steunen. 
 
Herman Sligman                                        Ruud Janssen 
 
 
 

In deze editie:  Uit de Bestuurskamer 
   Bijdrage comrades Invictus Games 2022 
   Herdenking Operatie Veritable 
   Onthulling paneel Kekerdom 
   Voor u bijeen geveegd 
   NIEUW IN DE PLANNING ! 
   Agenda                                      
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Uit de Bestuurskamer.  
 
VAN DE SECRETARIS: 
 
De Russische aanval op Oekraïne 
Het voornaamste doel van ons Royal Canadian Legion in 
Nederland is het actief herdenken van de Canadese militairen die in Nederland begraven 
liggen. 
Het betreft vele duizenden Canadese militairen die zijn gesneuveld tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Indien je de graven bezoekt van deze veelal jonge militairen dan hoop je dat 
er nooit meer oorlog komt. 
De afgelopen weken is er in de Oekraïne een oorlog losgebarsten die veel gelijkenis 
vertoont met het begin van de Tweede Wereldoorlog. 
Het dictatoriale regime van Rusland onder leiding van president Vladimir Poetin heeft het 
nodig gevonden om zonder rechtsbasis met een grote legermacht Oekraïne binnen te 
vallen. 
Er was immers geen sprake van zelfverdediging door Rusland volgens het bepaalde in 
artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties en geen instemming door de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. 
Rusland schendt hiermee artikel 2 lid 4 van het Handvest van de Verenigde Naties door 
het ontbreken van een adequaat volkenrechtelijk mandaat: 
 
-In hun internationale betrekkingen onthouden alle leden zich van bedreiging met of 
het gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of de politieke  
onafhankelijkheid van een staat, en van elke andere handelwijze die onverenigbaar is 
met de Doelstellingen van de Verenigde Naties.– 
 
Een dergelijke schending is ook strafbaar gesteld volgens de regels in het statuut voor het  
Internationaal Strafhof (International Criminal Court).   
Inmiddels heeft de aanklager van het Internationaal Strafhof bekend gemaakt dat er een  
onderzoek zal worden ingesteld naar de inval door Rusland en oorlogsmisdaden en misdaden 
tegen de menselijkheid. 
De vele berichten, foto’s en films in de media over burgerslachtoffers zullen hiervoor de 
aanleiding hebben gevormd. 
Wij bevinden ons dan op het terrein van het Humanitair Oorlogsrecht. 
Rode Kruis oprichter Henry Dunant riep in 1859 na een veldslag in Solferino op tot 
internationale regels voor oorlogvoering en het oprichten van een humanitaire organisatie 
(het Rode Kruis). 
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Deze regels worden in 1864 voor het eerst vastgelegd in een verdrag en vormen de basis 
van het humanitaire oorlogsrecht met meerdere verdragen en protocollen. 
Een belangrijke regel binnen het humanitaire oorlogsrecht is het beschermen van mensen 
die niet (langer) deelnemen aan de strijd. Dit zijn bijvoorbeeld burgers, krijgsgevangenen, 
gewonde of zieke soldaten en medisch personeel. 
Het betekent dat: 

• Strijdende partijen deze mensen niet rechtstreeks mogen aanvallen; 
• Medische hulpverleners gewonden moeten kunnen verzorgen; 
• Strijders die gewond zijn of die zich hebben overgegeven, goed behandeld moeten 

worden. 
Dit heet het beginsel van onderscheid omdat er onderscheid gemaakt wordt tussen de 
mensen die niet of niet meer aan de strijd meedoen en de mensen die dat wel doen. 
Regels van het oorlogsrecht stellen ook dat wapens die geen onderscheid kunnen maken 
tussen burgers en strijders, zoals landmijnen, clusterbommen en biologische wapens, 
verboden zijn. Ook wapens die onnodig leed veroorzaken mogen niet gebruikt worden. 
Voorbeelden zijn gifgas en kogels die in het lichaam exploderen. Naast wapens beperkt het 
oorlogsrecht ook de methoden van oorlogsvoering. Is de aanval wel proportioneel en niet 
gericht op burgerobjecten zoals ziekenhuizen en scholen. 
 
Het bestuur van het Royal Canadian Legion Liberation of The Netherlands Branch 005 
verklaart zich solidair met de onschuldige burgers en militairen van Oekraïne en roept op 
tot niet aflatende ondersteuning van de Oekraïners in hun strijd voor vrijheid en 
gerechtigheid. 
 
mr. Jan C.K. van Loo LL.M.                                  Martin Reelick 
Secretary and Legal Officer                                  President 
 
 
BRONNEN: 
-Rode Kruis sectie en website Humanitair Oorlogsrecht 
-Verdragen van Genève 
-Handvest Verenigde Naties 
-Statuut Internationaal Strafhof (International Criminal Court)    
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Bijdrage comrades 
Invictus Games 2022. 

 
Connie Lempke en Ruud Janssen. 
 

Als Royal Canadian Legion Branch 005, 
‘Liberation of the Netherlands’ eren wij de 
bevrijders die voor onze vrijheid gevallen 
zijn tijdens oorlogen. 
 
Wij krijgen daarbij ook te maken met nabestaanden en diegenen die daarbij (ernstige) 
verwondingen hebben opgelopen. Velen van hen zijn ook hun kameraden verloren in de 
strijd. De veteranen van ‘toen’, die ons bevrijd hebben in de Tweede Wereldoorlog zullen 
wij NOOIT vergeten. Maar zij die vandaag de dag voor onze vrijheid vechten verdienen 
zeker ook onze aandacht. 
 
Dat is waarom wij uw belangstelling vragen voor een buitengewoon bijzonder evenement: 
 
THE INVICTUS GAMES IN HET ZUIDERPARK IN DEN HAAG VAN 16 – 22 APRIL 
2022 
 
De meesten van ons zullen nooit de totale verschrikkingen van een gevecht kennen. Veel 
militairen lopen levens-veranderende verwondingen op, al dan niet zichtbaar, terwijl ze hun 
land dienen. Hoe vinden deze mannen en vrouwen de motivatie om verder te gaan en niet 
geleid te worden door hun verwondingen? 
Het woord 'invictus' betekent 'onoverwonnen'. Het belichaamt de vechtlust van 
geblesseerd, gewond en ziek militair personeel en verpersoonlijkt wat deze doortastende 
mannen en vrouwen na een blessure kunnen bereiken. 
De Spelen omarmen de kracht van de sport om herstel te stimuleren, rehabilitatie te 
ondersteunen en een breder begrip en respect te genereren voor degenen die hun land 
dienen. De Invictus Games zijn meer dan alleen sport. Ze veroveren harten, dagen geesten 
uit en veranderen levens. 
De openingseditie van de Spelen werd in september 2014 gehouden in Londen. Zijne 
Koninklijke Hoogheid de Hertog van Sussex, Prins Harry, is de beschermheer van de 
Games. Samen met het organiserend comité hoopte hij dat de eerste Invictus Games het 
begin zouden zijn van ‘The Invictus Story’ en dat ook andere steden buiten het Verenigd 
Koninkrijk het evenement in de jaren erna wilden organiseren. 

'GROW THROUGH WHAT YOU GO THROUGH' 
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De Invictus Games in Den Haag wordt alweer de 5e editie, nadat de games eerder in 
Londen (2014), Orlando (2016), Toronto (2017) en Sydney (2018) werden gehouden. 
De Invictus Games The Hague 2020 is vanwege Covid-19 verplaatst van 2020 en 2021 naar 
16 april – 22 april 2022. 
 
Het is de bedoeling om deze editie van de Games 2022 te organiseren met 500 deelnemers 
uit 20 verschillende landen. Ze zullen deelnemen aan 10 verschillende sporten. 
Alle deelnemers mogen op uitnodiging en op kosten van de organisatie twee vrienden of 
familieleden meenemen, die hebben meegeholpen tijdens hun revalidatieproces. 
 
De deelnemers hebben allemaal een eigen verhaal over lichamelijk en/of mentaal letsel of 
ziekte. Maar ze hebben ook allemaal de innerlijke kracht gevonden om door te gaan en 
zichzelf opnieuw uit te vinden. Soms alleen, vaak met hulp van familie en vrienden, maar 
altijd door de kracht van sport. 

 
Als de bepalingen rond Covid-19 het toestaan zullen er 32 sporters uit Canada deelnemen.  

Team Canada 
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Het team is ook de laatste twee jaar steeds blijven oefenen. Helaas zijn er ook deelnemers 
afgevallen door omstandigheden. 

 
U kunt hen (persoonlijk) ontmoeten op: https://bit.ly/36dW1M8 

 
De Invictus Games The Hague 2020 is het platform om hun verhalen te delen en een nieuw 
hoofdstuk toe te voegen aan hun levensboek. 
 
Ook vanuit Nederland is er een team van 32 veteranen geselecteerd die meedoen aan de 
Games. 
 

Op deze website kunt u lezen hoe zij zich hebben voorbereid op de spelen: 
https://bit.ly/3rOjgF1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Natuurlijk kunnen deze spelen niet 
georganiseerd worden zonder de hulp van 
vele vrijwilligers. 
 
Er zijn er dit keer ongeveer 1.200 
geselecteerd door Event Makers, een 
organisatie die deze mensen 
bijeenbrengt voor de vele evenementen 
van goede doelen in Nederland. 

Team Nederland 

https://bit.ly/36dW1M8
https://bit.ly/3rOjgF1
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De vrijwilligers worden gescreend op 
kennis en ervaring, maar vooral ook op 
hun affiniteit met 
vrijwilligerswerk en de verschillende 
evenementen. 
 
Wij, RCL005-Comrades Connie 
Lempke en Ruud Janssen, hebben 
ons voor dit evenement opgegeven 
als vrijwilligers. 
 
Wij zullen ons, met de andere vrijwilligers, inzetten om de veteranen, die voor onze 
vrijheid in actie zijn gekomen maar gehavend de strijd hebben moeten verlaten, 
onvergetelijke dagen te bezorgen. 
 
Komt u een keer een dag, of meerdere dagen kijken naar de bijzondere prestaties van deze 
mannen en vrouwen in het Zuiderpark in Den Haag van 16 – 22 april 2022?  
 
KOOP DAN NU UW KAARTEN of kijk voor verdere informatie op de site van de 
INVICTUS GAMES:     https://invictusgames2020.com/tickets/  
 
Steun niet alleen ons Nederlandse Team, maar alle veteranen uit de vele landen, die 
meedoen aan de spelen. 
 
 

 

 
Connie Lempke en Ruud Janssen 
 
 
Bronnen: 
Websites van Invictus Games, Nederlandse Veteranen instituut, Canadese Overheid 
 

https://invictusgames2020.com/tickets/
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Groesbeek, 8 februari 2022. 
 
Stichting Airborne vrienden 
Groesbeek en Stichting Vitaal 
Kekerdom organiseerden dinsdag 8 
februari samen de jaarlijkse 
herdenking van Operatie Veritable.  
 
Sfeervol, kort en met een 
bescheiden aantal aanwezigen.  
 
Over het Canadese aandeel in deze actie schreven wij al eerder. 
Maximale inzet van manschappen en materieel om de linkerflank tijdens het Rijnland 
offensief veilig te stellen. Een extra zware taak. 
Het merendeel van deze militairen moet zich een weg vechten door een slechts enkele 
kilometers brede corridor tussen Maas en Rijn, enkele geïnundeerde gebieden en het 
moeilijk doordringbare Reichswald. 
 
Dit keer werd een extra accent gelegd op het North Shore (New Brunswick) Regiment. 
 
 

De Canadese Ambassade 
had met Hare Excellentie 
Ms. Lisa Helfand, Kolonel 
Marc LaFortune en Sgt. 
Jo-Anne Wiseman een 
zware delegatie 
gestuurd. 
 
Leerlingen van 
basisschool Op De Heuvel 
lazen een gedicht voor. 
 
 klik op foto  
   voor videobeelden 

© Henk Baron 

© Joop Verstraaten 

https://www.youtube.com/watch?v=vjeoCayUV6w
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H.E. Ms. Helfand sprak haar waardering uit voor de 
organisatie die, elk jaar weer, de gesneuvelde 
militairen herdenkt. 
 
Theo Jetten speelde ,,The Last Post”. 
 
 

 
 
 
 

Kransen werden gelegd door o.a. de Canadese Ambassadeur, burgemeester Slinkman van de 
gemeente Berg en Dal, de  wnd. burgemeester Gietteman van Kleef en de wnd. 
burgemeester van Kranenburg, de heer Daumann-Matthus. 

 
RCL 005 was 
vertegenwoordigd met de 
Colour Party en een 
delegatie. Ook zij legden ook 
een krans. 
 
Comrade Gerrit Bruggink 
legde een krans namens het 
,,The Queen's Own Rifles of 
Canada”. 
 

 
Afgesloten werd met de volksliederen. 
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Kekerdom, 8 februari 2022. 

’s Middags werd in Kekerdom langs de Duffeltdijk een informatie paneel onthult. 
Op initiatief van de ,,Werkgroep Kekerdom in bange dagen” en ,,Stichting Vitaal 
Kekerdom”. Een herinnering aan de bevrijding tijdens de Operatie Veritable. 
Het paneel, tevens een eerbetoon aan de negen Canadese militairen van het North Shore 
(New Brunswick) Regiment die op die dag om het leven kwamen. 
Dinsdag bij de onthulling toonden 6 leerlingen van de gezamenlijke groep 7/8 van de 
Kekerdomse Laurentiusschool foto’s van de 9 gesneuvelde militairen. 
 
Bij de plechtigheid was ook de Canadese 
ambassadeur H.E. mrs. Lisa Helfand en 
burgemeester Slinkman van de 
gemeente Berg en Dal aanwezig.  
 
De onthulling van het bord werd gedaan 
door mrs. Lisa Helfand, burgemeester 
Mark Slinkman en twee leerlingen van de 
basisschool Sint Laurentius. 
 

 
Mede initiatiefnemer Johan Bekhuis 
gaf in het kort een beeld van de 
situatie destijds. 
 
Via het onder water gezette gebied 
kwamen de manschappen aan in 
amfibievoertuigen. 
Ze moesten zich een weg vechten over 
de dijk en door het water waden, bij 
temperaturen rond het vriespunt. 
Zwaar vijandelijk vuur kwam uit de 
richting van de buurtschap De Zandpol, 
dat wat hoger lag en waar de Duitsers 
zich hadden ingegraven. 
 
 klik op foto linksvoor videobeelden 

© Theo Peeters 

https://youtu.be/mI_Z9GyYxLo
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Voor de Duitse stellingen lagen 
mijnenvelden in het eveneens onder 
water gezette terrein. 
Vijf van de negen sneuvelden door 
ontploffende mijnen. 
 
Velen van de aanwezigen waren ‘s 
morgens op de Canadese Begraafplaats 
in Groesbeek geweest. 
De negen gesneuvelden rusten daar te 
midden van hun kameraden die bij het 
Rijnlandoffensief om het leven kwamen. 
 

De gecombineerde ceremonies waren de reden dat in Groesbeek een accent werd gelegd op 
het North Shore (New Brunswick) Regiment. 
 

Landingen op de dijk 

Manschappen van het North Shore Regiment maken zich op voor het instijgen in de amfibievoertuigen, 08-02-1945 
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Varia. 
 
Voor u bijeen geveegd. 
 
 

 

Vaker gesloten dan open. De reden daarvan is bekend. 
 
Mag Berry Swarthoff langzamerhand hopen op betere tijden?  
Aan de Walderstraat 15 in Lochem kunnen en mogen de deuren weer open, al is het dan, 
voorlopig, alleen op afspraak. 
In het museum: een uitgebreide collectie uniformen van de geallieerde strijdkrachten en 
een grote verzameling artikelen allerlei aard. 
Om maar te zwijgen van de verzameling foto’s uit de oorlogs- en bevrijdingstijd. 
Voor hen die geïnteresseerd zijn in een stukje geschiedenis van Lochem en omgeving een 
absolute aanrader, sterker nog : een ,,must”. 
 
Nieuwsgierig?  https://www.lochemsoorlogsmuseum.nl/ 
 

Liberation Museum Lochem weer open.  © Arjen Dieperink 

https://www.lochemsoorlogsmuseum.nl/
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28 januari. 

Happy National Flag of Canada Day! 

De nieuwe vlag met het esdoornblad werd 
officieel door een proclamatie van koningin 
Elizabeth II op 28 januari 1965. 

Op 15 februari van dat jaar werd hij ingehuldigd 
tijdens een openbare ceremonie op Parliament 
Hill. Duizenden Canadezen verzamelden zich toen 
de Canadian Red Ensign werd neergehaald en om 
klokslag twaalf uur werd de nieuwe Nationale 
Vlag van Canada gehesen. 

 

De woorden van premier Pearson klinken bij deze 
gelegenheid vol van hoop en vastberadenheid: "Moge het 
land waarover deze nieuwe vlag wappert verenigd blijven 
in vrijheid en gerechtigheid ... ontvankelijk, tolerant en 
medelevend jegens iedereen." 

In de woorden van John Matheson was de nieuwe vlag 
"het handwerk van vele liefdevolle handen, dat zich 
uitstrekte over een lange periode van de geschiedenis 
van Canada." 

Deze gezamenlijke inspanning creëerde een elegant 
nieuw embleem, onmiddellijk herkenbaar als het 
belangrijkste symbool van Canada, zijn waarden en de 
miljoenen burgers die deel uitmaken van de Canadese 
familie. 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Matheson
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26 februari 2022. 

Een vijftal Britse oorlogsveteranen keek 
zaterdag, 26 februari jl. de ogen uit in het 
Airborne Museum Hartenstein in 
Oosterbeek. Hun geduld werd beloond, 
nadat corona in maart 2020 hun 
oorspronkelijk geplande bezoek aan het 
oorlogsmuseum doorkruiste.  
 
(beelden uit video registratie Kevin Janssen) 
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Overgenomen van FB-account Faces-to-Graves. 
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Nieuw.  Althans in de planning voor 2022. 

 
,,Bringing the Unknown Soldier Home” en ‘’Faces-to-Graves” zijn 
initiatieven die ons aller respect verdienen. 
Maar wel respect dat samengaat met een zwarte rand. 
 
Wij willen dit jaar in een aantal edities foto’s opnemen onder het 
hoofdje: 
    ,,Names-to-Faces” 
 
Dit gaat om militairen, onze bevrijders, die de strijd hadden overleefd. 
 
We zijn op dit idee gekomen omdat we bij de Stichting Heemkunde in mijn geboorteplaats  
veel foto’s hebben van geallieerde militairen die na VE-day langere tijd in ons dorp  een 
kampement hadden, in afwachting van hun repatriëring. 
 
Zo zijn er, waarschijnlijk, in vele plaatsen en bij vele families, soortgelijke foto’s te vinden. 
Hun naam is vaak niet (meer) bekend. 
 
In mijn geboortedorp ging het om eenheden van o.a. 4th Canadian Medium Regiment van de 
Royal Canadian Artillery en 10th (Royal Fusiliers) Medium Regiment, Royal Artillery, 
Door foto’s te publiceren hopen we dat er ergens in Canada of elders een belletje gaat 
rinkelen en er een naam onder een foto komt. 
 
Graag vernemen wij van u, beste lezer, hoe u tegen dit initiatief aankijkt. 
Denkt u dat er wezenlijke bezwaren hiertegen zijn of denkt u dat het doorgezet moet 
worden? 
 
Een reactie aan redactie@rcl005.org wordt op prijs gesteld. 
 

Herman Sligman 
 
Wat ze van Markelo vonden?   Citaat uit de War Diary 4th Can. Medium Regt. RCA:  
July 10, 1945. 
 
‘’There is nothing very exciting about life in Markelo. Except for the fluttering of leaves and the singing of 
lonely birds. Everything seems to float in a dead silence”. 

mailto:redactie@rcl005.org
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Agenda. 

 
Zondag, 27 maart 2022, 
12:00 uur LOCHEM: Algemene Leden Vergadering. 
 
Donderdag, 31 maart 2022, 
19.00 uur ETTEN, herdenking bevrijding 
 
Donderdag, 31 maart 2022, 
18.00 uur DEADLINE AANLEVEREN KOPIJ. 
 
Dinsdag,  5 april 2022, 
  STEENDEREN: wijding grafsteen.     AFGELAST 
 
Zaterdag, 16 april 2022, 
16.00 uur APELDOORN: herdenking bevrijding. 
 
Woensdag, 20 april 2022, 
12.00 uur LOCHEM: bestuursvergadering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


