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JUNI 2022, Nummer 2022-06 

IN DEZE EDITIE GEEN ACHTERGROND STORY. 

 

LEST WE FORGET! 
 
De Canadezen landden op Juno 
Beach, bij Bernières-sur-Mèr, 
Normandië, op D-Day 6 juni 1944. 
Het originele Canadese bijschrift 
luidde: 
 
'While snipers' bullets still 
whined in the air and flames and 
gunfire still wrought havoc along 
the Normandy beach the boys of 
Canada's Third Division continue 
to wade ashore on 'D' Day at the 
little Norman town of Bernières-
sur-Mèr. 
During these critical hours the 
LCI(L)s of the Royal Canadian 
Navy transported thousands of 
troops to the Beachhead and 
played an important role in establishing the first great breach in Hitler's Fortress 
Europe.'  
 
Klik op de foto om een indruk te krijgen van uit een landingsvaartuig. 

In deze editie:  Canada Day- meer dan zo maar een vrije dag 
Herdenking Rucphen (crash Halifax) 
Artikel comrade Richard Hendriks 
Varia (dit keer héél gevarieerd) 
Monument voor vermiste vliegeniers 
Nabrander 
Gezocht…. 
Agenda                                      

 
 

https://www.youtubetrimmer.nl/view/?v=gaosXvPv2Vg&start=0&end=155&loop=0
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Canada Day – meer dan zo maar een vrije dag. 
 
Canada Day is de nationale feestdag van Canada en vindt elk jaar plaats op 1 juli. 
De feestdag werd oorspronkelijk Dominion Day genoemd maar verkreeg in 1982 zijn 
huidige naam. In dat jaar werd de Canada Act getekend, vandaar de nieuwe naam “Canada 
Day”. 
Tijdens Canada Day worden regelmatig parades gehouden en worden andere festiviteiten 
georganiseerd. Vaak vindt er 's avonds ook een vuurwerkshow plaats. 
 
Geschiedenis van Canada Day. 
Op 21 juni 1868 werd door Gouverneur-Generaal, Lord Monck, een akte 
ondertekend met een oproep aan iedereen van Hare Majesteit Queen 
Victoria, om de Confederatie van Canada te vieren op 1 juli 1868. Deze 
rustdag op 1 juli werd in 1879 vastgesteld onder de Engelse 
naam Dominion Day. 
 
De 1ste juli werd in het verleden vaak de dag van bijzondere vieringen. 
Bij het 50ste jubileum in 1917 werd het nieuwe Centre Block van het 
Parlementsgebouw in Ottawa, dat nog in aanbouw was, opgedragen als een gedenkteken 
voor de Fathers of Confederation en voor de heldendaden van de Canadezen die vochten in 
de Eerste Wereldoorlog.  
 
 

C.S. Monck 

Foto van de 528 mensen die hadden geholpen bij de herbouw, genomen op of rond Dominion Day, 1  juli 1917. 
(Hilltimes.com) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Canada_Act
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dominion_Day
https://en.wikipedia.org/wiki/Fathers_of_Confederation
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Een enorme brand had in de nacht 
van 3 op 4 februari 1916 het oude 
Parlementsgebouw compleet 
verwoest. 
Slechts de bibliotheek kon worden 
gered, dank zij de inzet van de 
brandweer. 
In juni 1916 was de bouwplaats al 
weer zover geruimd dat met de 
herbouw kon worden begonnen, 
zoals uit de foto hiernaast blijkt. 
 
Tijdens de herbouw van het Parlementsgebouw werd tevens de Peace Tower (Vredestoren) 
gerealiseerd. Een vrijstaande toren die deel uit maakt van de entree naar het Centre 
Block. De toren is voorzien van een beiaard met 53 klokken en een Memorial Chambre. 
 
De constructie van de Peace Tower eert Canadezen die zijn omgekomen tijdens de Eerste 
Wereldoorlog en de naam werd oorspronkelijk geassocieerd met de wapenstilstand van 
1918. De Peace Tower zal nooit ophouden een mijlpaal te zijn in de moderne tijd. 
 

 
De vieringen van het diamanten 
jubileum in Canada in 1927, ter 
gelegenheid van de 60ste  
verjaardag van de 
Confederatie, kregen extra 
betekenis. 
 
Immers in 1917, tijdens de 
,Grote Oorlog’, was de viering 
minimaal. 
De federale regering had 
250.000 dollar toegezegd  - 
wat overeenkomt met ca. $ 3,5 
miljoen vandaag - om Canada’s 
eerste, echt nationale 
verjaardag viering te 
organiseren. 

Bouwplaats zomer 1916, rechts de gespaarde bibliotheek 
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De klokken luidden voor de allereerste keer op Parliament Hill toen de burggraaf 
Willingdon, de gouverneur-generaal, de nieuwe beiaard van de Vredestoren met 53 klokken 
onthulde. 
Het geluid was in het hele land te horen als onderdeel van de eerste nationale radio-
uitzending van het land. 

In 1958 besloot de regering dat er elk jaar een feest 
moest worden gehouden op Canada’s nationale dag.  
In 1967 tijdens het 100-jarig bestaan van Canada 
bezocht Koningin Elizabeth II de feestelijkheden.  
Dit was een reden voor een groots opgezette 
ceremonie, waarbij o.o. de Centennial Flame werd 
ontstoken voor het Parlementsgebouw in Ottawa. 
 

 
Het idee van de ceremonies veranderde in 1968 met de 
toevoeging van multiculturele en 
professionele concerten die gehouden werden 
op Parliament Hill. Deze waren inclusief een nationale 
televisieshow. 
 
Tot 1975 werden de feestelijkheden onder de 
naam Festival Canada gehouden in het National Capital 
Region tijdens de maand juli en waren er verscheidene 
culturele, artistieke en sport evenementen. 
 
Vanaf 1985 werd in elke provincie en district van Canada een comité opgezet voor het 
plannen, organiseren en het coördineren van lokale Canada Day ceremonies. Geld hiervoor 
komt van regeringswege. 
 
Niet alleen feest. 
Naast feestelijkheden is er op dezelfde dag ook gelegenheid tot herdenken en gedenken in 
Canada. Dit is tevens de belangrijkste doelstelling van het Royal Canadian Legion, 
Liberation of the Netherlands, Branch 005. 
 
In de Canadese provincies Newfoundland en Labrador wordt elk jaar op 1 juli Memorial Day 
samen met Canada Day gehouden. 
Memorial Day herdenkt de inspanningen van de veteranen van deze provincies, met name 
degenen die hebben deelgenomen aan de Eerste Wereldoorlog. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Centennial_Flame


 
 

Royal Canadian Legion 
Liberation of the Netherlands 

Branch 005 
 

 

5 
 

Achtergrond. 
De 1 juli Memorial Day herdenkt de 
veteranen van Newfoundland en 
Labrador, in het bijzonder de leden van 
het Newfoundland Regiment die vochten 
en stierven bij Beaumont-Hamel tijdens 
de openingsdag van de Slag aan de 
Somme op 1 juli 1916. 
Volgens Veteran Affairs Canada was 
Newfoundland een domein van de Britse 
rijk en nog geen deel van Canada tijdens 
de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). 
Toen Groot-Brittannië in augustus 1914 
de oorlog aan Duitsland verklaarde, was 
Newfoundland automatisch in oorlog. 

 
Het “1st Newfoundland Regiment” werd samengesteld en getraind, en de eerste rekruten 
werden in oktober 1914 overzee gestuurd om een eenheid van het Britse leger te worden. 
Ze zouden bekend worden als de "Blue Puttees" vanwege de kleur van de uniforme legging 
die ze droegen. 
Na de actie in de Gallipoli-campagne in Turkije eind 1915, werden de Newfoundlanders in 
1916 naar het westfront van Frankrijk gestuurd. 
Het geallieerde plan was om de "Big Push" te maken en de Somme werd gekozen als locatie 
voor een gezamenlijke Frans/Britse aanval. 
Het zou op de eerste dag van de Slag aan de Somme, nabij het dorp Beaumont-Hamel in 
Noord-Frankrijk, zijn dat het 1st Newfoundland Regiment in actie zou komen. 
Het resultaat was verwoestend: meer dan 57.000 Britse en Commonwealth-soldaten 
werden gedood, gewond of vermist. De sector van het front in Beaumont-Hamel waar het 
1st Newfoundland Regiment in actie kwam, zou bij verrassing worden genomen, maar de 
Duitsers wisten dat de aanval eraan zat te komen. 
 
Ook het 1st Newfoundland Regiment leed grote verliezen bij Beaumont-Hamel op 1 juli 1916. 
Slechts 68 van de 801 leden van het regiment waren op het appèl de volgende dag. Deze 
gebeurtenis was een verwoestende dag voor de mannen die dapper hadden gevochten voor 
wat tegenwoordig bekend staat als Newfoundland en Labrador. 
 
Herman Sligman 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Newfoundland_Regiment
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Rucphen, 22 juni 2022. Crash Halifax W1271. 
Bijdrage Monique en André Bogerman. 
 
Sinds vorig jaar staat er een tijdelijk monument aan de Pierestraat in 
Rucphen, dichtbij de plek waar de bommenwerper destijds 
neerstortte. De werkgroep WW2 Crashes en de Dutch Polar Bears 
organiseerden samen een herdenking. 

 
Onder de bezoekers o.a. 
vertegenwoordigers van de gemeente;  het 
Royal Canadian Legion ,Liberation of the 
Netherlands’ Branch 005; 
,The Royal British Legion Holland Branch & 
Poppy Appeal; Nederlands 
Veteraneninstituut; Koninklijke Luchtmacht; 
Rucphense Actieve Senioren (RAS).  

 
Diverse personen, waaronder mr. Marjolein van der 
Meer Mohr, de burgemeester van Rucphen voerden 
het woord. 
Talrijke kransen werden gelegd.  

 
 
    
  
 
 
De bemanning van de W1271 was een 
,samengestelde’ bemanning.  
In het overzicht op de volgende pagina 
ziet u de namen en nationaliteiten.  
Daarom werden de vlaggen gevoerd 
van Canada, Groot-Brittannië, Nieuw-
Zeeland en Nederland, verzorgd door 
leden van de scouting.  

 
De organisatie hoopt volgend jaar, dan precies 80 jaar na dato,  
een definitief monument te onthullen. 
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Column van comrade Richard Hendriks.  
 
Uitgelicht: één uit velen. 
Edmond David Girardot. KIA. 
20 oktober 1921 – 18 april 1942 
Girardot nam dienst bij de Royal Canadian Air Force op 
20 juli 1940. 
 
In augustus 1941 vertrok hij naar Engeland. 
Hij volgde daar een trainingsprogramma tot eind 
november 1941. 
 

 

Girardot werd na afronding van zijn training 
ingedeeld bij No. 407 Squadron (RCAF), 
onderdeel van Coastal Command. 
In juni 1941 had het Squadron de beschikking 
gekregen over de Lockheed Hudson. 
Tot oktober 1942 werd No. 407 Squadron 
ingezet bij aanvallen op vijandelijke schepen voor 
de Nederlandse kust. 

In de vroege ochtend, 04.00 uur, van 19 april 
1942 vertrok hij met de Hudson AM878 vanaf Bircham Newton voor missie langs de 
Nederlandse kust.  
Op deze vlucht werd geen radiocontact onderhouden. AM878 keerde, in tegenstelling tot 
een ander vliegtuig van het squadron, niet terug. 

Of de crash veroorzaakt werd door een treffen met vijandelijke jachtvliegers is onzeker. 
Vuur vanaf Duitse schepen is als oorzaak ook denkbaar. 
 
Het neerstorten werd ook gemeld door het Duitse 11e Vorpostenflottile.  
(Een Vorpostenflottille had als hoofdtaak het escorteren van Duitse kustkonvooien langs 
de Nederlandse Noordzeekust. Een aantal van deze schepen waren redelijk tot zwaar 
bewapend met luchtafweergeschut (Flak). Deze Flak werd gebruikt om geallieerde 
vliegtuigen te bestoken-red.) 
 

Lockheed Hudson  

http://www.historyofwar.org/air/units/RCAF/407_wwII.html
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De volledige bemanning van de Hudson kwam 
om het leven. 
Het lichaam van Girardot spoelde aan op de 
kust van Ameland, als datum werd genoemd 12 
juli 1942. 

Na oorspronkelijk te zijn begraven op 
Ameland, op het kerkhof van Nes, werd zijn 
stoffelijk overschot later overgebracht naar 
de begraafplaats Jonkerbos bij Nijmegen. 
 
Zijn graf is te 
vinden onder 
nummer: 7 J 8.  
Het lichaam van 

twee andere bemanningsleden spoelden eveneens aan op 
Nederlandse kust, de overige twee ,,bleven op zee”. 
Onderstaand de documentatie van de Studiegroep Luchtoorlog 
1940-1945. 
 

Richard Hendriks 
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Op 1 juni 2022 werden in Lochem op twee plaatsen ,Stolpersteine’ gelegd. 
Het begrip ,Stolpersteine’ is ons inziens in Nederland en in vrijwel elk ander Europees land 
genoegzaam bekend. 

Sinds 1992 maakt de Duitse kunstenaar Gunter Demnig de messing steentjes waar hij 
patent op heeft gekregen. Stolpersteine is nu een merknaam. 
Met de ,struikelstenen’, zoals de Nederlandse term  luidt, worden de slachtoffers van het 
nationaalsocialisme rond en tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. 
De steentjes worden geplaatst voor de laatste (vrij gekozen) woning van de slachtoffers. 

Op elk messing steentje staat de naam van één slachtoffer. Daaronder staan het 
geboortejaar, plaats en datum van arrestatie door of namens het regime (wanneer van 
toepassing). En als laatste de plaats en datum waar het slachtoffer werd vermoord of is 
overleden. 
Inmiddels zijn in 26 Europese landen ongeveer 90.000 Stolpersteine geplaatst. 

De Stichting Stolpersteine Lochem heeft sinds de oprichting in 2019 tot en met 2021 in 
totaal 24 stenen laten plaatsen op 6 adressen in de Gemeente Lochem. 

Zoals al gemeld werden er op 1 juni jl. op twee adressen stenen gelegd. 
Vier stuks aan de Stationsstraat 32 voor leden van de familie Meijer. 
Eveneens vier stuks aan de Walderstraat nummer 17. Uitgerekend het pand naast het 
Liberation Museum van onze comrades Berry en Yvonne Swarthoff. 
De familie Hartog had hier destijds een slagerij. 
Comrade Yvonne Swarthoff plaatste de stenen voor: 
Alexander Joseph Hartog, (55 jaar) Betsy Hartog-Vromen, (53jaar) Joseph Hartog en  
Adolf Hartog, resp. 20 en 18 jaar. 

Op 9 juli 1943, gelijk bij aankomst in kamp Sobibor, eindigden hun levens in de gaskamers. 

 

 

 
 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gunter_Demnig
https://www.lochemsoorlogsmuseum.nl/
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Holten, 9 juni 2022.  Canadese Begraafplaats. 
Een bijzondere beleving; Herman Sligman, op persoonlijke titel. 
 
Georganiseerd door: 
NANAI, Netherlands Association for North American Indians. 
 
De organisatie kon een twintigtal belangstellenden verwelkomen op een 
zonovergoten Holterberg. 
Aandacht werd besteed aan de gesneuvelde en hier rustende First Nations. 
Speciale gasten hierbij: Adrian Harjo en zijn zoon Ascension Harjo, overgekomen uit 
Canada. 

 
Op de begraafplaats belichtten de 
comrades Berry Swarthoff en Edwin 
van der Wolf de achtergronden van 
een aantal First Nations. 
De graven waren voorzien van een 
foto, wat de toelichting erg 
persoonlijk maakte. 
 

 
De Canadese gasten legden een krans bij het 
Cross of Sacrifice. Getrouw aan hun levensvisie en 
overtuiging voerden zij ook een ceremonie uit 
waarbij twee verzen  werden uitgevoerd. 
Het eerste vers was voor alle First Nations die 
niet meer onder ons zijn, het tweede was een 
overwinningslied dat een First Nation, na 
terugkomst uit Europa, gecomponeerd had en de 
strijd en de overwinning als onderwerp had. 
 
Bij het graf van Welby Lloyd Patterson hielden beiden een ,Tobacco-ceremonie’. 
Een bijzonder ritueel, evenals van de andere ceremonie hebben we hiervan geen foto’s.  
Fotograferen tijdens hun rituelen was niet gewenst en dat hebben we gerespecteerd.  

https://sinchi-foundation.com/network/netherlands-association-for-north-american-indians/#:%7E:text=Netherlands%20Association%20for%20North%20American%20Indians%20(NANAI)%20was%20founded%20in,of%20North%20America%20since%20then.
https://sinchi-foundation.com/network/netherlands-association-for-north-american-indians/#:%7E:text=Netherlands%20Association%20for%20North%20American%20Indians%20(NANAI)%20was%20founded%20in,of%20North%20America%20since%20then.
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Welby Lloyd Patterson, van de Tuscarora stam, hadden zij voor hun ceremonie gekozen 
omdat hij, net als zijzelf, afkomstig was uit het Six Nations Reservaat. 
Iets verdiepend in de achtergrond van Welby Lloyd Patterson vonden we in zijn militaire 
records: 
 
Dienst genomen op 29 januari 1943 – in september 1943 naar Engeland, 
21 juli 1944 aan land in Frankrijk - 28 september 1944 onderscheiden met de Military 
Medal. 
Op 14 april 1945 ,killed in action’ in Duitsland, tijdelijk begraven in Friesoythe. 
 
Uit de records blijkt dat hij een redelijk betaalde job had bij Bethlehem Steel. 
Zijn reden om te tekenen? Werkeloosheid dus niet, zelf had hij aangegeven: ,avontuur’. 
Interessant om te lezen: een notitie over zijn persoon: 

 
,WE WILL REMEMBER HIM’. 
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Voortbordurend op het vorige: 
Zie Facebook-account The Royal Canadian Legion – National Headquarters. 
 
21 juni, zomerzonnewende, is in Canada de Nationale Dag van Inheemse Volkeren, oftewel: 
,The National Indigenous Peoples Day’. 
Het is een speciale gelegenheid om meer te weten te komen over de rijke en diverse 
culturen en geschiedenissen van First Nations, Inuit en Métis-volkeren. 
 
Legion Grand President Vice-Admiraal b.d. Larry 
Murray en National Executive Director Steven Clark 
legden op de National Indigenous Peoples Day, 
kransen bij het National Aboriginal Veterans 
Monument in Ottawa. 
 
Het monument herdenkt de bijdragen van alle 
Aboriginals aan oorlogs- en vredesoperaties vanaf 
de Eerste Wereldoorlog tot heden. 
 
Tijdens een ceremonie op de National Military 
Cemetery in Beechwood werden de eerste twee 
symbolen onthuld die de inheemse spiritualiteit 
vertegenwoordigen voor militaire grafstenen.  
 
De twee symbolen zijn het Medicijnwiel van de First 
Nations en het Métis Infinity-symbool.  
 

 
Het medicijnwiel is van 
spirituele betekenis voor veel 
inheemse volkeren en is een 
eervolle manier om First 
Nations te 
vertegenwoordigen. 
Het oneindigheidssymbool 
staat voor het samengaan van 
twee zeer verschillende 
culturen, de Europese en de 
First Nations 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Indigenous_Peoples_Day
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Door de samensmelting ontstond 
de zo kenmerkende Métis-
cultuur. 
 
Het Métis Infinity-symbool 
symboliseert ook het geloof dat 
de Métis-cultuur voor altijd zal 
voortleven. 
 
Het is nu mogelijk voor inheemse 
CAF-leden, veteranen en hun 
nabestaanden om te verzoeken 
dat deze symbolen en hun 
inheemse naam op hun grafsteen 
op de Nationale Militaire 
Begraafplaats worden 
gegraveerd. 
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Molkwerum, 26 juni 2022. 
Troost voor nabestaanden. 
 
Het Friese plaatsje Molkwerum pakte door. 
Het was/is gebruikelijk dat omgekomen 
vliegeniers begraven worden in het land waar 
ze sneuvel(d)en. 
Maar circa 220 geallieerde vliegeniers, uit de 
toestellen die in het IJsselmeer stortten, zijn 
officieel nog altijd ,,vermist”. Onder hen in elk 
geval 10 leden van de Royal Canadian Airforce. 
 
Voor de circa 20.500 mannen en vrouwen uit het Verenigd Koninkrijk die geregistreerd 
staan als ,Missing In Action’ is er in Englefield Green het Air Forces Memorial, ook bekend 
als het Runnymede Memorial. 
Maar het IJsselmeer herbergt meerdere wrakken waarvan de vliegeniers nooit zijn 
gevonden. 
In Nederland was er tot op heden geen monument of gedenksteen voor deze vermisten 
zodat de herinnering levend kon worden gehouden. 
Wij schrijven met opzet: ,WAS’. 
 
Zondag, 26 juni 2022, werd bij Molkwerum een nationaal monument onthuld, een heel 
bijzonder monument. 
Het is geplaatst in het water en heeft de vorm van een vleugel van een Stirling 
bommenwerper. 
Het informatiepaneel vermeldt: 
,,Een afgebroken vleugel ligt op een plek waar hij eigenlijk niet hoort; net als de vermiste 
vliegeniers  die zijn gebleven op een plek, waar zij eigenlijk niet horen, ver weg van hun 
geliefden”. 

 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Forces_Memorial
https://www.nationaalmonumentmissingairmen.nl/
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NABRANDER.  
 
Gedenksteen in Linde. Gemeente Bronckhorst. 
 
Bij de onthulling van de gedenksteen op  
31 mei jl. waren ook nabestaanden van 
de piloot Peter Gordon Arthur Malin 
aanwezig zijn. 
Zijn zoon Michael werd enkele maanden 
na zijn dood geboren en heeft zijn 
vader dus nooit gekend. Helaas liet de 
gezondheid van deze zoon niet toe dat 
hij bij de onthulling aanwezig was. 

 
Wel overgekomen uit Engeland waren zijn vrouw, zoon, 
dochter en schoondochter. Burgemeester Marianne 
Besselink van de gemeente Bronckhorst was eveneens bij 
de onthulling aanwezig. 
De Harmonie Vorden zorgde met een ensemble voor de 
,Last Post’ en de volksliederen. 
 

 
 
 
 
 
 
  



 
 

Royal Canadian Legion 
Liberation of the Netherlands 

Branch 005 
 

 

17 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GEZOCHT! 
  

WAT/WIE?  MINIMAAL 2 ENTHOUSIASTE MEDEWERKERS 

WAARVOOR?  BEZETTING PROMOTIESTAND 

WANNEER?  16 SEPTEMBER 2022 

WAAROM?  DROPPING T.G.V. HERDENKING MARKET-GARDEN 

WAAR?   GINKELSE HEIDE  

AANMELDEN?  MAIL AAN: treasurer@rcl005.org 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

mailto:treasurer@rcl005.org
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Agenda. 
 
Zondag,  03 juli 2022, 
12.00 uur LOCHEM, Mondani, Canada Dag (tot 17.00 uur) leden per mail geïnformeerd 
 
Maandag,  18 juli 2022, 
09.00 uur GROESBEEK, jaarlijkse herdenking voorafgaand aan de 4-daagse 
 
Donderdag, 21 juli 2022, 
09.00 uur GROESBEEK, ceremonies en promotiestand 
 
Zondag, 28 augustus 2022, 
  Maassluis, onthulling monument 21 Sq. RAF 
 
Woensdag, 31 augustus 2022, 
  Lochem, Bestuursvergadering, verzet naar 7 september 2022. 

 
 

Humor = als je, ondanks alles, even lacht!  


