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OKTOBER 2022, Nummer 2022-10 

 

STORY. 
 

 
Het Britse (Imperial) Victoria Cross. 

 
 
 

Een beetje historie. 
 

Aangevuld met de 16 toekenningen aan Canadezen in WO2. 
Klik op de foto’s hieronder om het te lezen. 

 

In deze editie:  Bezoek Royal Montreal Regiment Association 
Veenendaal, herdenking 
Driel/Heteren herdenkingen 
Column Alice van Bekkum 
QOR in Groesbeek 
Steenderen/Rha 
Essen/Kalmthout België 
Bergen op Zoom  
Sloedam/Vlissingen 
Bergen op Zoom (Canadese Begraafplaats) 
Varia en ,last minute’  informatie  

                      
 

 

 

 

 

          

 

https://www.facebook.com/rcl005.nl
http://www.rcl005.org/
https://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/Achtergrond%20Stories/VC%20dragers%20Canada%20WW2.pdf
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Bezoek Royal Montreal Regiment Association, Branch 14 (Quebec) RCL 
 

 
Zaterdag, 1 oktober 2022, kreeg het Clubhuis van de RCL Branch 005 bezoek van een 
afvaardiging van het Royal Montreal Regiment. Ze waren in Europa voor een Battlefield 
toer en wilden een bezoek aan onze RCL Branch 005, ‘Liberation of The Netherlands’ niet 
missen. 
 
Op het programma stond ook een rondgang door het 
Liberation museum en een bezoek aan de Canadese 
begraafplaats Holten. Nadat ze terug kwamen werd er 
gezellig nagepraat en tot onze verrassing hadden ze een paar 
mooie geschenken voor onze Branch 005. 
 

 
Tevens kwam Willemijn de 
Visser binnen ,van de 
school Erve Hooyerinck uit 
Delden, om te vertellen 
aan de Canadezen over het 
project ‘Pass The Poppy'. 
 
Comrade Wayne Healey, 
die heeft gediend bij het 
Royal Montreal Regiment, 
gaf eveneens acte de 
présence.  
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Veenendaal, 5 oktober 2022. 
 
Vandaag gedenken we de dood van een jonge man die de Royal Canadian 
Air Force diende en zijn leven gaf om een land, ver van zijn eigen land, 
te bevrijden. Zijn naam was Harold Frederick Wakeman, 22 jaar oud en 
afkomstig uit Weston Ontario, Canada. 
 
5 oktober 1944 was een mooie dag, een blauwe lucht met een aangename 
temperatuur buiten. Het was nog steeds oorlog, hoewel een deel van Nederland al was 
bevrijd. Formaties van geallieerde vliegtuigen vlogen af en aan. Bij het kleine dorpje De 
Klomp, tussen Utrecht en Arnhem, was een treinstation. 
Op de hoek van de Dr. Hoolboomweg stonden lege treinwagons geparkeerd. 
Rond 13.00 uur vond een grote tragedie plaats. Een geallieerde formatie “Hawker Tyfoons” 
lieten bommen vallen. 
 
De dorpsbewoners zagen dat één bom de staart van een ander vliegtuig raakte, dat vloog 
in brand ging en explodeerde. Een compleet drama! Grote delen van het vliegtuig lagen 
verspreid over de weg en in het veld. De piloot, geïdentificeerd als de 22-jarige Harold 
Wakeman, overleefde de crash niet. 
 
Een jong meisje van ongeveer 12 jaar, nu mevrouw Leppers-Schot, was samen met haar 
broer ooggetuige. Ze woonde met haar familie in de buurt van de school, dichtbij de 
Trapjesweg. Ze herinnerde zich de crash nog goed. Toen de kinderen thuiskwamen, werden 
ze onmiddellijk naar boven gestuurd door hun ouders. 
Ze waren erg bang. Ze zei: “toen ik uit het raam keek, zag ik overal 
Duitse soldaten. Ik zag een lichaam op de weg liggen, hij droeg kaki 
kleren en had een vriendelijke blik op zijn gezicht”. 
 
Een ander meisje van tien jaar oud, nu mevrouw Rie Bos-van 
Ruiswijk, was ook ooggetuige. Ze liep buiten met enkele van haar 
vriendinnen en zag het lichaam op straat liggen. Ze wilden passeren, 
op grote afstand van het lichaam, maar een soldaat zei: “Wees niet 
bang, want de man is al dood”. Tot zover de ooggetuigen. 
Op 6 oktober 1944 werd Harold Wakeman begraven op dit kerkhof, 
‘’De Munnikenhof”. 
Meerdere inwoners en brandweerlieden waren aanwezig. 
 

https://verliesregister.studiegroepluchtoorlog.nl/ahome/lossregister/results?sglo=T4461
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Aanvankelijk werd Harold Frederick Wakeman jaarlijks 
herdacht op 4 mei. 
In 2018 is de datum gewijzigd in 5 oktober, de datum van 
de crash. 
 
Sinds 2007 neemt de Johan Calvijnschool elk jaar deel 
aan deze speciale herdenkingsdag met kinderen van groep 
7 (11/12 jaar). Op de  
herdenkingsdag komt ’s morgens een comrade van de 
Royal Canadian Legion naar de school en vertelt de 
kinderen over de oorlog. 
Hij brengt ook artikelen mee, die de kinderen mogen opzetten of aantrekken. 
Jaarlijks schrijven enkele kinderen een gedicht dat op de begraafplaats wordt 
voorgelezen. De gehele groep 7 zingt dan het Canadese volkslied en aansluitend nog een 
geestelijk lied. 
Wij hopen dat de volgende generatie nooit zal vergeten hoeveel jonge mannen hun leven 
hebben gegeven voor onze VRIJHEID! 
 

Elly van Wakeren 
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Heteren/Driel 
7 oktober 2022. 
 
Ook dit jaar hier weer aandacht 
voor de inzet  en de offers van de 
geallieerde troepen. 
 
Het monument voor het 7de bataljon 
van het ‘Royal Hampshire Regiment’ 
in Driel (gemeente Overbetuwe) is 
een granieten plaquette, omlijst met 
bakstenen. 
 
Op de gedenkplaat is het embleem 
van het bataljon aangebracht. 
Het monument is een ontwerp van Hampshire-veteraan Charles Reeves (1924-2015) 

 
De tekst op het gedenkteken luidt: 

‘TO COMMEMORATE THOSE MEN OF THE 
7TH BATTALION THE HAMPSHIRE REGIMENT 
WHO GAVE THEIR LIVES FOR THE CAUSE OF 

FREEDOM IN THIS AREA 
FROM 23RD SEPT. 1944 TO 4TH OCT. 1944′. 

 
Onder de tekst bevindt zich een ‘ROLL 
OF HONOUR’ met de namen van 42 
gesneuvelden. 
 
Deze soldaten van het 7de bataljon van 
het Royal Hampshire Regiment zijn 
gesneuveld bij de Slag om Randwijk en 
bij gevechten rond de toenmalige 
steenfabriek van Korevaar. 
 
 
 

De 1st Vicepresident van het Royal Canadian Legion ‘Liberation of the Netherlands’, 
comrade Gerrit Bruggink, was aanwezig en legde een krans.  

Ruïne De Korevaar 1945. © Gelders Archief 
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Column Alice van Bekkum.  
Voorzitter van de Stichting Faces-to-Graves Groesbeek. 
 
Welke band heeft zij met de herdenking bij het Engineers-monument en 
RCL Branch 005? 
 
Royal Canadian Legion Branch 005 en ik. 
 
In 2002 ontdekte ik op de algemene begraafplaats in Gorinchem, waar ook mijn ouders zijn begraven, 
een eenzaam oorlogsgraf. Dat was het graf van Harold Magnusson, een Canadese Engineer en daar 
wilde ik graag meer over weten.  
 
Ik vond de website www.marketgarden.com met daarop een ‘Roll of Honour’ waarop alle slachtoffers 
van Operatie Market Garden stonden en nam contact op met webmaster Andries Hoekstra. Wij 
wisselden informatie met elkaar uit en toen ik van Magnussons familie een foto kreeg vroeg ik 
toestemming die naar de website te sturen. 
In augustus 2004 tipte Andries, nadat ik toegestemd had, de AVRO journalisten (die kort daarvoor een 
uitzending over de Roll of Honour hadden gemaakt) dat ik iets speciaals had ontdekt.  
 
En speciaal vonden zij het ook! Ik had namelijk ook de mannen gevonden die het lichaam van 
Magnusson tegelijk met dat van de Poolse Parachutist Czeslaw Gajewnik hadden geborgen uit de rivier 
de Lek. In november 1944 werden zij, als 11-jarige jongens, gewezen op ‘iets wat leek op meelzakken’ in 
het midden van de rivier. De dag ervoor was er een paard en wagen in de rivier terecht gekomen en die 
vervoerde zakken meel. Met de roeiboot, die bij de veerpont hoorde, gingen zij erop af. Maar het bleken 
de lichamen van twee soldaten te zijn die sinds het einde van Operatie Market Garden waren vermist. 
 
De reporters voelden er wel voor een documentaire te maken, maar dan wilden ze wel de Canadese 
familie over laten komen. Ze vonden het jammer dat ik niet naar de familie van de Poolse soldaat had 
gezocht. Dat vertelden zij tijdens het eerste gesprek op 11 augustus 2004. 
Daarna kwam er een lawine van gebeurtenissen op mij af. In korte tijd moest er veel geregeld worden, 
de familie in Canada moest zelfs nog paspoorten aanvragen. Met als afronding de laatste opnames op 
13 september 2004, tijdens de week van de 60ste herdenking van Operatie Market Garden, waarna de 
documentaire op 16 september op TV kwam. 
 
Toen vaststond dat de zussen kwamen kreeg ik een ingeving. Er moest eigenlijk een herdenking worden 
gehouden nu ze hier naar toe kwamen voor de tweelingbroer van hun moeder. 
Ik sprak daarover met Andries Hoekstra. Hij stelde voor om contact op te nemen met Branch 005 van 
het Royal Canadian Legion in Nederland en te vragen of zij een Colour Party wilden verzorgen.  
 
Toenmalig President Ben Zonnenberg heb ik  ‘gebombardeerd’ met vragen over hoe een herdenking 
geregeld moest worden. Ik had wel vele herdenkingen bijgewoond, omdat wij al jaren gastgezin voor 
veteranen waren, maar ik had geen militaire achtergrond. 

http://www.marketgarden.com/
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Maar om zoiets zelf te organiseren? Ik ben maar in het diepe gesprongen; 
het was voor Harold, niet voor mezelf toch? 
 
Nou ik kreeg het voor elkaar: een bevriende dominee, padvinders, een 
doedelzakspeler, een trompettist, de begraafplaats langer open, een 
geluidinstallatie en een Colour Party. 
Onvoorstelbaar wat een geweldige mensen ik bereid vond om gratis hun 
medewerking te verlenen! 
 
Maar één ding vergat ik … er moest 
toestemming verleend worden door B & W 
van de gemeente Gorinchem voor een 
herdenking en ook voor de TV opnames op 
de begraafplaats. 
Die kregen we pas op 7 september … er viel 
een last van me af! 

 
Toen was het zover. Het werd een waardige herdenking aan het einde 
van de opnamedag. 

 
De hele dag was het mooi 
weer, maar toen we naar de 
begraafplaats reden vielen 
de eerste druppels. 
 
“De tranen van onze 
moeder” zeiden de dochters 
van Harold Magnussons 
tweelingzus. 
 
 

 

Zij had altijd veel verdriet gehad van het gemis van haar ‘other half’. 
Het goot van de regen; zo erg dat de doedelzakspeler zich zorgen 
maakte over zijn instrument. Zelfs de geluidsinstallatie viel na de 
kranslegging uit. 
 
Ik heb toen gezegd: net als die nacht toen Harold omkwam, door de 
gietregen begaven de bougies van de motoren op de boten het en 
kreeg de boot een voltreffer op het midden van de rivier.   
        



 
 

Royal Canadian Legion 
Liberation of the Netherlands 

Branch 005 
 

 

8 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Na afloop had ik in een nabijgelegen schoolkantine koffie met wat lekkers geregeld om iedereen te 
bedanken. Maar goed ook, nu kon iedereen weer opdrogen. 
    
En dat was mijn eerste kennismaking in 2004 met RCL Branch 005, Ben Zonnenberg, Reg Bonnar, 
Hendrik Kuiper, Danny Murphy, Hendrik van de Pol en Jan Sievers. 
 
Sinds 2004 ben ik al betrokken bij Branch 005 en de herdenkingen voor gesneuvelde geallieerde en 
Canadese militairen. Zo betrokken dat ik ben overgehaald me aan te melden als lid van de Royal 
Canadian Legion Branch 005. Ondanks mijn niet-militaire achtergrond kan ik mijn steentje bijdragen en 
het gedachtegoed van de Legion vertegenwoordigen.  
 
We will remember them… we have to remember them! 

Alice van Bekkum  

Aanvulling redactie: 
 
Hiernaast een foto van het bloemstuk in de vorm 
van een bootje met daarin zeven rozen. 
Symbool voor de zeven gesneuvelde Engineers. 
Het traditionele gebaar van Alice van Bekkum 
tijdens de herdenking bij het Engineers 
monument. 
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Heteren. 
Comrade Gerrit Bruggink vertegenwoordigde 
RCL Branch 005 ook bij de herdenking die 
gehouden werd bij het monument voor de 101 
Airborne Division. 
 
Net buiten Heteren, aan de Drielse Rijndijk 
onder de brug van de A50 over de Neder-
Rijn, staat het monument voor de 101 
Airborne Divisie. 
 

 
 
 
 
 
Eenheden van deze divisie losten op 
3 oktober 1944 de mannen van het 
Royal Hampshire Regiment af. 
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Groesbeek, 12 oktober 2022. 
Bron: Facebook-account Faces-to-Graves. 
 
Voorafgaand aan de ceremonie in Steenderen voor 
Luitenant Kavanagh op 14 oktober, bezocht de 
delegatie van de Queens Own Rifles of Canada de 
Canadese Begraafplaats in Groesbeek. 
De groep werd geleid door Luitenant-Kolonel Scott 
Moody van de QOR en begeleid door Luitenant Roy 
Berkers van de Limburgse Jagers. 
Er was een welkomstwoord door Alice van Bekkum, voorzitter van F-t-G. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Daarna werden de graven bezocht van de 72 militairen van dit regiment die 
hier een laatste rustplaats vonden. 
Eén daarvan is Sergeant Aubrey Cosens die postuum het Victoria Cross 
kreeg voor zijn heldhaftig optreden tijdens het Rijnland Offensief. 
Bij zijn graf werd een groepsfoto gemaakt. 
 
De leden van het researchteam kregen een coin met de afbeelding van Lt Kavanagh. 
 
  

Sgt. A. Cosens 
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Steenderen, 14 oktober 2022. 
De dag dat een graf officieel vernoemd werd na 77 jaar. 
 
John Gordon Kavanagh sneuvelde in april 1945 in het 
gehucht Rha. Door het ontbreken van zijn naamplaatje 
kon hij destijds niet worden geïdentificeerd. Maar na 
jaren van onderzoek kon officieel worden bevestigd dat 
hij in Steenderen was begraven. 
De ceremonie werd bijgewoond door zijn neef Jack 
Young en diens partner Debby Howes. 
 
Ook aanwezig een delegatie van The Queen Own Rifles 
of Canada o.l.v. Luitenant-kolonel Scott Moody. John 
Kavanagh maakte destijds deel uit van de QOR. 
Namens de Canadese ambassade was Sgt Nicole Mitchell 
aanwezig. 
De herdenking werd geleid door Christa Oppers-Beumer, 
voormalig Defensieattaché van Nederland in Canada. 
Burgemeester Besselink woonde de plechtigheid 
eveneens bij. 

 
 
Goed om te zien was de aanwezigheid 
van de kinderen van groep 8 van 
school ‘De Pannevogel’. 
Ook de Commonwealth War Graves 
Commission was vertegenwoordigd. 
 
 
 

 
 
Branch 005 van het Royal Canadian Legion 
,Liberation of the Netherlands’ was met 
de Colour Party en een delegatie 
vertegenwoordigd. 
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Jack Young and Debby Howes Lt-Col Moody and aide-de-camp (QOR) 

Burgemeester Besselink Sgt. Nicole Mitchell, Canadese Ambassade 

Comrade G. Bruggink 
vertegenwoordiger QOR in NL 

Martin Reelick, President RCL 
Branch 005 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=430039652544537&set=pcb.430059669209202&__cft__%5b0%5d=AZVpNsUI3PKvXslfOl54fbkGxuKmezrwm3XXElvgvT5BRRVbQx1z-4t5jnIob8BpVxp61rdqEn2tPD7XH2dJvYt6uEeziciq6hFJh-OPKFnxeLfJgfPuIIwVikC2KZILaQMT7kQtfU4AnFTmW93sflt-oy7j3gSzUlSVDbw7X1gYea52ISqLDIZpr31juDPoS7c&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=430039652544537&set=pcb.430059669209202&__cft__%5b0%5d=AZVpNsUI3PKvXslfOl54fbkGxuKmezrwm3XXElvgvT5BRRVbQx1z-4t5jnIob8BpVxp61rdqEn2tPD7XH2dJvYt6uEeziciq6hFJh-OPKFnxeLfJgfPuIIwVikC2KZILaQMT7kQtfU4AnFTmW93sflt-oy7j3gSzUlSVDbw7X1gYea52ISqLDIZpr31juDPoS7c&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=430037739211395&set=pcb.430059669209202&__cft__%5b0%5d=AZVpNsUI3PKvXslfOl54fbkGxuKmezrwm3XXElvgvT5BRRVbQx1z-4t5jnIob8BpVxp61rdqEn2tPD7XH2dJvYt6uEeziciq6hFJh-OPKFnxeLfJgfPuIIwVikC2KZILaQMT7kQtfU4AnFTmW93sflt-oy7j3gSzUlSVDbw7X1gYea52ISqLDIZpr31juDPoS7c&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=430037739211395&set=pcb.430059669209202&__cft__%5b0%5d=AZVpNsUI3PKvXslfOl54fbkGxuKmezrwm3XXElvgvT5BRRVbQx1z-4t5jnIob8BpVxp61rdqEn2tPD7XH2dJvYt6uEeziciq6hFJh-OPKFnxeLfJgfPuIIwVikC2KZILaQMT7kQtfU4AnFTmW93sflt-oy7j3gSzUlSVDbw7X1gYea52ISqLDIZpr31juDPoS7c&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=430038035878032&set=pcb.430059669209202&__cft__%5b0%5d=AZVpNsUI3PKvXslfOl54fbkGxuKmezrwm3XXElvgvT5BRRVbQx1z-4t5jnIob8BpVxp61rdqEn2tPD7XH2dJvYt6uEeziciq6hFJh-OPKFnxeLfJgfPuIIwVikC2KZILaQMT7kQtfU4AnFTmW93sflt-oy7j3gSzUlSVDbw7X1gYea52ISqLDIZpr31juDPoS7c&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=430038035878032&set=pcb.430059669209202&__cft__%5b0%5d=AZVpNsUI3PKvXslfOl54fbkGxuKmezrwm3XXElvgvT5BRRVbQx1z-4t5jnIob8BpVxp61rdqEn2tPD7XH2dJvYt6uEeziciq6hFJh-OPKFnxeLfJgfPuIIwVikC2KZILaQMT7kQtfU4AnFTmW93sflt-oy7j3gSzUlSVDbw7X1gYea52ISqLDIZpr31juDPoS7c&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=430045499210619&set=pcb.430059669209202&__cft__%5b0%5d=AZVpNsUI3PKvXslfOl54fbkGxuKmezrwm3XXElvgvT5BRRVbQx1z-4t5jnIob8BpVxp61rdqEn2tPD7XH2dJvYt6uEeziciq6hFJh-OPKFnxeLfJgfPuIIwVikC2KZILaQMT7kQtfU4AnFTmW93sflt-oy7j3gSzUlSVDbw7X1gYea52ISqLDIZpr31juDPoS7c&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=430045499210619&set=pcb.430059669209202&__cft__%5b0%5d=AZVpNsUI3PKvXslfOl54fbkGxuKmezrwm3XXElvgvT5BRRVbQx1z-4t5jnIob8BpVxp61rdqEn2tPD7XH2dJvYt6uEeziciq6hFJh-OPKFnxeLfJgfPuIIwVikC2KZILaQMT7kQtfU4AnFTmW93sflt-oy7j3gSzUlSVDbw7X1gYea52ISqLDIZpr31juDPoS7c&__tn__=*bH-R
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Na de ceremonie op 
de begraafplaats 
verplaatste het 
gezelschap zich naar 
het monument voor de 
gesneuvelden van de 
Queen’s Own Rifles in 
Rha. 
 
Hier werd door de 
regimentsdelegatie 
ook een krans gelegd.  
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Essen/Kalmthout. België. 22 oktober 2022. 
 
Het was te verwachten: de publieke belangstelling was groot, zowel in Essen als ook in 
Kalmthout. 
Op 22 oktober 1944, 78 jaar geleden, arriveerden de eerste Canadese soldaten in Essen 
om het te bevrijden van de Duitse bezetters. Dat werd herdacht, zowel in Essen als 
Kalmthout. De plechtigheid werd o.a. bijgewoond door Essens burgemeester Gaston Van 
Tichelt (CD&V) en burgemeester Kreissman van de Duitse partnergemeente Oldenburg. 
Ook aanwezig: de Canadese militair attaché Lt-Kol. Marc LaFortune en een delegatie van 
Canadian Forces Support Unit Europe. 
 
Er was onder meer een ceremonie bij de graven 
van de Britse piloten in Horendonk. 
 
Hoogtepunt: de ceremonie in Hemelrijk bij het 
nieuwe monument. 
 

 
 
 
 
 
Het staat er sinds 2019 en kwam er op 
initiatief van Essenaren Pieter De Meester en 
Steve Suykerbuyk. 
 

 
“Een militair wrak, omgeven door stalen 
platen met symbolen van de bevrijders en 
een gedicht. Zo bewaken we de 
geschiedenis”, legt Pieter De Meester 
uit.  
Aansluitend vertrok het gezelschap met 
legervoertuigen van de voertuigenclub 
naar Kalmthout.  

© RV/Helmut Jaspers 

Nieuwsblad.be © Koen Fasseur 

Nieuwsblad.be © Koen Fasseur 
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De herdenking van de bevrijding van Kalmthout vond plaats bij het monument in Heide. 
 
 

 

Foto’s: 
© Toon 
Verheijen 
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BERGEN OP ZOOM, 28 oktober 2022. 
 

Deze ochtend werden de Britse militairen herdacht die voor de vrijheid van Bergen op 
Zoom gevochten hebben. 
Op de Britse Oorlogsbegraafplaats, het Arnoldus Asselbergs Plantsoen en het Thaliaplein 
werden verschillende kransen en bloemen neergelegd. Namens het gemeentebestuur heeft 
burgemeester Petter op iedere herdenkingsplaats een krans gelegd.  
 

 
 

 

 



 
 

Royal Canadian Legion 
Liberation of the Netherlands 

Branch 005 
 

 

17 
 

Sloedam/Vlissingen. 29 oktober 2022. 
 
SLOEDAM. 
Hier werden de hevige gevechten herdacht tijdens 
de ,Slag om de Schelde’. 
 
In 1944 de enge verbinding tussen Zuid-Beveland 
en Walcheren, militair gezien een goed te 
verdedigen en verdedigde stelling. De offers die 
hier werden gebracht waren aanzienlijk. 
Lees ook ons achtergrondverhaal in editie 2021-01. 

U activeert het door op de foto te klikken.  
 

Velen hadden de moeite genomen de 
herdenking bij te wonen zowel 
burgers als oud-militairen. 
Ook de Britse, Franse en Canadese 
Ambassades waren 
vertegenwoordigt. 
 

 

 

 
RCL ‘Liberation of the 
Netherlands’ Branch 005 was 
aanwezig met een Colour Party 
en een delegatie. 
Comrades Don Paauwe en 
Gerrit Bruggink legden een 
krans. 
 

 

 

Duitse verdediging 

©:  Provinciale Zeeuwse Courant. 

https://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/Achtergrond%20Stories/Walcheren%20Sloedam%20NL%20def.pdf
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VLISSINGEN.  
 
Zaterdag 29 oktober 2022 
was op ,Uncle Beach’ de 
jaarlijkse herdenking van de 
bevrijding van Vlissingen en 
de Slag om de Schelde. 
De belangstelling hiervoor was 
groot. 
Toespraken waren er van 
Burgemeester Van den Tillaar, 
en gedeputeerde De Bat. 
 
 

 

Na de toespraken werd een minuut stilte 
gehouden ter nagedachtenis aan de 
gevallenen, gevolgd door de volksliederen 
van Nederland, Canada, Frankrijk en het 
Verenigd Koninkrijk. 
Kransen werden gelegd door onder meer 
de gemeente Vlissingen, de provincie 
Zeeland, de Franse ambassadeur, de 
Militair attaché van Canada en het Korps 
Commandotroepen.  

 

Leerlingen van het Scheldemond 
College lazen een zelfgeschreven 
gedicht voor en vervolgens alle 
namen van de geallieerde militairen 
die zijn gesneuveld tijdens de 
bevrijding van Vlissingen. 

RCL Branch 005 was ook hier met 
de Colour Party. 
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Bergen op Zoom. 30 oktober 2022.  

Bron: omroep Brabant. 
© Willem-Jan Joachems. 

Zeker tweehonderd mensen maakten de 
jaarlijkse herdenking mee op het 
Canadees ereveld, net buiten de 
Scheldestad. Ze luisterden naar 
toespraken van onder andere Julka 
Borghouts (18), eindexamenleerlinge van 't Rijks in Bergen op Zoom. 

Burgemeester Frank Petter van Bergen sprak over de moed van de bijna 1100 soldaten die 
op het ereveld liggen. "Heldenmoed is meer dan alleen strijden tegen het kwaad”. 

De ambassadeur van Canada H.E. Ms Lisa 
Helfand wees naar het graf van korporaal 
Alexander Bondoluk. Bondoluk had 
Oekraïense ouders. Hij sneuvelde op 19 
november 1944 bij Tilburg.  
Op zijn steen staat, vertaald: 'slaap dierbare 
zoon. Je gaf je jonge leven voor de vrijheid 
in de wereld en Oekraïne.' 

 
"De Canadezen die hier liggen, 
vochten voor onze toekomst. 
We hebben veel aan ze te 
danken", zei ambassadeur 
Helfand. 
Ze stond ook stil bij de 
overeenkomst die ze ziet 
tussen de Tweede 
Wereldoorlog en nu. 
"Oekraïners vechten tegen 
dezelfde tirannie als toen". 
Ze vertelde ook dat daarom de collega's van de Oekraïense ambassade waren uitgenodigd 
en er voor het eerst bij waren vandaag. 
RCL Branch 005 was er bij met de Colour Party en een delegatie. Ook zij legden een krans. 
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© luciennefotografie.com 



 
 

Royal Canadian Legion 
Liberation of the Netherlands 

Branch 005 
 

 

21 
 

VARIA. 

Bron: CTV News. 
 
Canada helpt bij het 
kopen van Juno Beach-
grond in Frankrijk om de 
voorgestelde commerciële 
ontwikkelingsplannen te 
stoppen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veteraan van de Tweede Wereldoorlog Roy Hare staat op Juno Beach bij de 75ste 
verjaardag van D-Day, 6 juni 2019.  (THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick) 
 

Statement van Dominion President Bruce Julian: 
 
“I cannot express how grateful we are to learn that our country will help preserve these 
sacred grounds. Our soldiers fought and died there during the Second World War, and 
this is a place to quietly remember their sacrifices. We thank the Government of Canada 
and the municipality of Courseulles-sur-Mer for recognizing the sanctity of this territory 
and taking concrete action to preserve it. May we always Remember our Fallen soldiers.”  
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Enschede/Aamsveen.  
 
Opgraving Typhoon MN875 RAF 
afgerond. 
 
Zoals lokale bronnen al hadden 
voorspeld zijn geen stoffelijke 
resten aangetroffen. 
 
 
 
 
 

 
Zal de steen op de Oosterbegraafplaats in Enschede voor ,AN 
AIRMAN OF THE 1939-1945 WAR’ ooit van een naam worden 
voorzien? 
 
Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kreeg piloot 
F/Sgt. D.D.J. (Derek) Carter hier zijn laatste rustplaats. 
 

Ooit is er een lichaam gevonden nog slechts gekleed in zijn 
ondergoed. Wij hem heeft ,uitgekleed’ en zo achtergelaten is 
niet te zeggen. 

Feit is, dat een portefeuille en papieren overhandigd zijn aan 
de Britse autoriteiten. Deze zijn echter nooit boven water 
gekomen in de jaren na de oorlog. 

 
Uit piëteit had men de dode een blauwe overall aangetrokken. Waarschijnlijk is dat de 
reden dat hij als ,onbekende luchtmacht man’ werd begraven.  
Wanneer u geïnteresseerd bent in wat meer achtergrond informatie activeer dan 
onderstaande link. 

 

https://www.1twente.nl/artikel/1936715/opgraving-typhoon-in-aamsveen-britten-moeten-
graf-van-piloot-eindelijk-zijn-naam-geven 

Foto: oorlogsbronnen.nl 

Foto: Ministerie van Defensie 

https://www.1twente.nl/artikel/1936715/opgraving-typhoon-in-aamsveen-britten-moeten-graf-van-piloot-eindelijk-zijn-naam-geven
https://www.1twente.nl/artikel/1936715/opgraving-typhoon-in-aamsveen-britten-moeten-graf-van-piloot-eindelijk-zijn-naam-geven
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Holten. 22 oktober 2022. 
Informatiecentrum Canadese Begraafplaats. 
 
Een bijzonder interessante bijeenkomst. 
Het was de aftrap voor een expositie, opgezet om aandacht 
te geven aan de inspanningen en offers die ook door leden van 
de First Nations uit Canada zijn gebracht, met name in WO2. 
Zestien van hen hebben in Holten een laatste rustplaats 
gekregen.  
De kleine expositie omvat items uit de collectie van Berry en  
Yvonne Swarthoff. 
 
Speciale gast:       Jerry Thundercloud Mcdonald. 
 
Jerry is een Mohawk van de Onondaga Indian Nation. 
 
Omschrijving volgens Jerry’s eigen website: 
 
Zelfstandig optredend, maakt zich sterk voor het delen van traditionele 
kennis door middel van cross-culturele studies. Hij maakt programma’s en uitvoeringen om 
het publiek voor te lichten over hogere normen voor het behoud van het milieu, {Moeder 
Aarde} waterbronnen, lucht, bomen, dieren en landgebruik. 
Zijn voordracht was, voor mij in elk geval, bijzonder interessant. 
 

Foto's: Harm Kuijper 

https://www.mohawk-nederland.nl/wp-content/uploads/2019/10/Jerry-Thundercloud-Mcdonald-1.pdf
https://www.mohawk-nederland.nl/wp-content/uploads/2019/10/Jerry-Thundercloud-Mcdonald-1.pdf
https://www.onondaganation.org/
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Na de voordracht en bezichtiging van de expositie was er een 
ceremonie bij het graf van:  

WELBY LLOYD PATTERSON MM. 
 
Eén van de zestien First Nations en Métis die in Holten begraven 
liggen. 
 
Samenvattend: 
Een prijzenswaardig initiatief, mogelijk omdat men in Holten de 
beschikking heeft over een prachtig infocentrum.  
 
Herman Sligman 
 
 

 
Voor de goede orde: 
de Canadese grondwet erkent 3 groepen Aboriginals. 
 

- First Nations. Er zijn meer dan 630 First Nation-gemeenschappen in Canada, die 
meer dan 50 stammen en 50 inheemse talen vertegenwoordigen. 

- Inuit. De bevolking uit het Poolgebied. Het woord ,Inuit’ betekent "het volk" in hun 
taal, het Inuktitut. 

- Métis. 
 
Dit zijn 3 verschillende volkeren met een unieke geschiedenis, talen, culturele gebruiken en 
spirituele overtuigingen. Volgens de volkstelling van 2016 beschouwen 1,67 miljoen mensen 
in Canada zich als Aboriginal. 
-hs- 

http://argylls.ca/history/patterson
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Delden, 27 oktober 2022. 
 
Dinsdag 27 oktober jl. hield 
comrade Berry Swarthoff een 
voordracht voor de groepen 8 van 
de school IKC Erve het Hooyerinck. 
Een bedankje aan mevrouw 
Willemijn de Visser voor de 
uitnodiging is zeker op zijn plaats. 
 
Aansluitend op het project ,Pass 
the Poppy’ (zie editie 2022-09) 
vertelde Berry over de Tweede 
Wereldoorlog. 

De aandacht voor het 
onderwerp was erg groot. 
Het is een goede zaak dat 
meer en meer scholen zich 
aanmelden voor dit 
gespreksthema. 
Uiteindelijk is ,,educatie’ 
het tweede thema uit de 
doelstellingen van RCL 
,Liberation of the 
Netherlands’ Branch 005.  
 

 
Op woensdag 28 
oktober 2022 
bezochten 
leerlingen van het 
ROC Twente uit 
Enschede het 
Liberation Museum 
in Lochem. 
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Zaterdag, 28 oktober 2022. 
 
KICK OFF van de Poppy-campagne door RCL Branch 005. 
 
ZANDVOORT. 
 
Ruud Janssen van The Royal 
Canadian Legion Branch 005 reikt 
de eerste Poppy uit aan 
burgemeester Moolenburgh. 
Herman Sligman kijkt toe.  
(bron: lokaal aan zee.nl) 
 
Wijnand Burger/BDU: 
 
Nederland is voornamelijk bevrijd in de Tweede Wereldoorlog door Canadese soldaten. Dat 
heeft behoorlijke zijn tol geëist. Er liggen ongeveer 6000 Canadese militairen begraven op 
de drie Canadese Oorlogsbegraafplaatsen in Bergen op Zoom, Groesbeek, Holten, maar veel 
slachtoffers zijn ook begraven op gewone lokale begraafplaatsen. The Royal Canadian 
Legion Branch 005 herdenkt en gedenkt de gesneuvelde Canadese soldaten. Daarnaast 
proberen zij informatie te verstrekken over Canadese militairen die in Nederland begraven 
zijn. 

 
Gemeente BRONCKHORST. 
 
Hier gaf Gerrit Bruggink uitleg over de 
Poppy-traditie. 
Jorik de Greef, nog maar amper 
jeugdburgemeester, kreeg de eerste Poppy 
opgespeld. 
Hij kende dit symbool voor herdenken nog 
niet, maar na een uitvoerige uitleg vond hij 
het ‘’heel interessant”. 

 

(bron: contactmidden.nl) 

  © Luuk Stam 
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WAT STAAT OP DE AGENDA? 
 
Om te zien aan welke ceremonies RCL Branch 005 de 
komende tijd zal deelnemen kunt u het beste de agenda op 
onze website raadplegen. 
 
Activeer hier de link:  
https://www.rcl005.nl/agenda-google-versie-3/ 
 

 
 

 
Humor = als je, ondanks alles, even lacht! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

