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DECEMBER 2022, Nummer 2022-12 

 
De redactie wenst u, en allen die u lief zijn, 

een voorspoedig en gezond 2023. 
 
 

STORY. 
 
 

Edgar Arthur Charman 
4 november 1912 – 2 september 1945 

 
Holten V.F.4 

 
Een lid van de Royal Canadian Naval Volunteer Reserves 

begraven in Holten 
 
 

Activeer ,startknop’ voor de link naar het verhaal!  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

In deze editie:  VAN HET BESTUUR 
 VICKERS WELLINGTON Mk IV 1203 QT-O 
 SUPPORT EN/OF FINANCIËLE ONDERSTEUNING 
 LICHTJESAVOND (beelden van) 

VARIA  
                     

 

 

 

 

 

          

 

mailto:redactie@rcl005.org
https://www.facebook.com/rcl005.nl
http://www.rcl005.org/
https://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/Achtergrond%20Stories/Charman%20story%20NL.pdf
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Van de Bestuurstafel. 

Kerst en Oud & Nieuw liggen alweer achter ons. 
De eerste week in 2023 is al bijna weer voorbij als u deze 
nieuwsbrief leest. 
De tijd gaat snel. 
 
Het afgelopen jaar was een jaar met twee gezichten; in het eerste deel speelde het Covid-
19 virus nog een rol, gelukkig in het tweede deel van het jaar niet meer.  
Met als resultaat bijna veertig uitnodigingen om als RCL Branch 005 met de Colour Party 
en/of een delegatie bij een herdenking aanwezig te zijn. 
 
Het afgelopen jaar was ook een jaar waarin mooie momenten afwisselden met minder 
mooie momenten. Het krijgen van een onderscheiding, gecomplimenteerd worden met een 
mooi optreden van onze Branch of geconfronteerd worden met ziekte en overlijden. 
Het lag allemaal heel dicht bij elkaar. 
 
Zondag 22 januari 2023 houden wij onze Nieuwjaarsreceptie in ons clubhuis, Canadian 
Restaurant Mondani. 
De uitnodiging hiervoor heeft u al eerder ontvangen. 
 
Graag zien wij u daar om onder het genot van een hapje en drankje. 
Even bijpraten en om te kijken wat de toekomst ons brengt. 
 
Het worden in ieder geval uitdagende jaren in de aanloop naar de viering van onze 80-
jarige bevrijding. 
 
Een voorspoedig 2023 gewenst. 
 
Namens het Bestuur van  
RCL ,Liberation of the Netherlands’ 
Branch 005 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wim Poppenk 
2e Vice-president 
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VICKERS WELLINGTON Mk. IV, Z1203 QT-O 
Bijdrage van comrade Jan C.K. van Loo 
 
Op 29 maart 1942 stortte in Mijdrecht de Bommenwerper 
Vickers Wellington Mk. IV, Z1203 QT-O neer in een weiland bij 
de Tienboerenweg. De Vickers Wellington maakte deel uit van 
142 Squadron van de Royal Air Force en was op de avond 
daarvoor met zes bemanningsleden opgestegen vanaf Grimsby 
Airfield te Waltham, graafschap Lincolnshire, Engeland. 
 

 
 
 
De bestemming was de Duitse 
havenstad Lübeck aan de 
Oostzee. Lübeck was geen doel 
van militair- strategisch belang 
en er was weinig afweergeschut.  
 
 

De aanval was op grond van de Britse “Area Bombing Directive” vooral  gericht op de 
burgerbevolking met de bedoeling om hen te demoraliseren (moral bombing). Tijdens de 
aanval werden als experiment extra veel brandbommen afgeworpen vanwege de vele 
houten huizen. 
 
De 234 bommenwerpers van de types Vickers Wellington en Stirling wierpen ongeveer 400 
ton bommen af , waaronder ongeveer 25.000 brandbommen waardoor een enorme 
vuurzee ontstond. 
 

Er vielen in Lübeck ruim 300 doden en meer dan 1000 gewonden. 
De historische binnenstad werd grotendeels verwoest. 
De burgerslachtoffers werden in een massagraf begraven. 
Bij die begraafplaats is in 1960 een beeldhouwwerk geplaatst met 
de naam “DIE MUTTER”.  
RAF Bomber Command verloor bij deze inzet twaalf vliegtuigen. 
 
De Vickers Wellington Z1203 QT-O is na het bombardement op haar 
vlucht via de kust bij Kiel geraakt door luchtafweer. Boven 
Nederland gekomen, bleek doorvliegen niet mogelijk. 
 
De zes bemanningsleden, de piloot  Pilot Officer John Hall, de Flight 
Sergeants Lawrence Houghton, John Harritt en Arthur Tidder en de 
Sergeants George Wadsworth en Ernest Pettitt konden het vliegtuig 
per parachute verlaten. Zij overleefden de crash. Alle 
bemanningsleden werden gevangen genomen door de Duitsers en 
werden in krijgsgevangenschap gevoerd. 
 

 

Hangar B1 staat er nog op het vroegere vliegveld 
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CREW VICKERS WELLINGTON Z1203 QT-O: 
 
-Pilot: Pilot Officer John H. Hall, reg. J4114, born 4 jan. 1915, Prince Edward Island, 
Canada, RCAF, POW. 
 
-Co-Pilot: Flight Sergeant Lawrence H. Houghton, reg. 964956, born 18 april 1920, 
Kingston-upon-Thames, England, RAF, POW. 
 
-Navigator: Flight Sergeant John E. Harritt, reg. 957746, born 22 april 1912, Kamloops, 
Canada, RAF, POW. 
 
-Wireless Operator: Flight Sergeant Arthur R. Tidder, reg. 745902, born 6 dec. 1916, 
London, England, RAF, POW. 
 
-Front-Gunner: Sergeant George P. Wadsworth, reg.1280515, born 19 aug. 1920, Staines, 
England, RAF, POW. 
 
-Rear-Gunner: Sergeant Ernest J. Pettitt, reg.1194046, born 19 sept. 1921, 
Birmingham, England, RAF, POW. 
 
De informatie over de bemanningsleden is verre van compleet. 
Het is al heel bijzonder dat iedereen de crash heeft overleefd. Hoe is het deze 
bemanningsleden verder gegaan. Heeft iedereen de oorlog  
overleefd? 
 
In een volgend artikel hoop ik daarover meer informatie te kunnen geven. 
Met dit artikel roep ik lezers op om eventuele informatie over de bemanning met mij te 
delen. 
 
Amsterdam, januari 2023. 
 
Mr. Jan C.K. van Loo LL.M. 
 
 
  

Herinnering aan de crash 
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Support en/of Financiële  Ondersteuning. 
Herman Sligman, op persoonlijke titel. 
 
In de afgelopen 2 jaar is er een heleboel veranderd voor vele mensen en bedrijven. 
Moeten we de reden nog noemen?  Alleen al ,COVID-19’, populair ,Corona’ zegt genoeg, 
denk ik. 
 
Dit heeft ook grote impact gehad op de wijze waarop de Royal Canadian Legion, in 
Nederland specifiek Branch 005 ‘Liberation of the Netherlands’, haar doelstellingen heeft 
moeten bijstellen. 
Herdenkingen werden afgelast, uitgesteld of geminimaliseerd en educatieve projecten 
konden niet worden opgestart of afgerond.  
De blijk van betrokkenheid aan de nabestaanden van onze overleden bevrijders werd 
bemoeilijkt of zelfs onmogelijk. 
De nog in leven zijnde bevrijders konden niet naar hun ‘makkers’ komen voor de 
herdenking en viering van 75 jaar bevrijding van Europa, specifiek Nederland. Velen van 
hen zijn intussen helaas overleden of niet meer in staat de vermoeiende reis te 
ondernemen nu dit momenteel weer mag. 
 
Je zou denken dat door alle maatregelen er geen of amper financiële middelen nodig waren 
en dus gereserveerd konden worden. 
Gedeeltelijk is dat waar. Maar ook voor RCL Branch 005 bleven de vaste kosten overeind. 
Veel bedrijven hebben steun van de overheid gekregen, maar een vereniging als RCL 
Branch 005 kon daar geen aanspraak op maken en moest interen op haar beperkte eigen 
middelen. 
Daarbij komt dat ook veel bedrijven, organisaties en particulieren voorzichtig omgaan met 
hun financiën en reserveren voor onverwachte omstandigheden. 
 
De inkomsten die RCL Branch 005 normaal ontvangt middels donaties zijn tot een 
minimum gedaald. 
Een belangrijke bron was het jaarlijkse ‘Charity Dinner’ georganiseerd door de Canadese 
Ambassade. De gulle bijdragen die daar ontvangen werden voor goede doelen gingen deels 
naar RCL Branch 005. Door de regels rond COVID heeft dit ‘dinner’ niet kunnen 
plaatsvinden. 
Op dit moment is het zeer de vraag of het ooit weer zal worden georganiseerd. 
 
RCL Branch 005 is daarom op zoek naar nieuwe vormen van fundraising om het benodigde 
geld om de realisatie van haar doelstellingen in de toekomst veilig te kunnen stellen. 
Voor mij is het ondenkbaar dat we niet meer in staat zouden zijn om de bevrijders, die hun 
leven voor ons hebben gegeven, te herdenken en het gedachtegoed van leven in vrijheid 
vast te houden. 
 
U kunt ons helpen met uw support en/of financiële ondersteuning! 
Bijvoorbeeld door: 
• Contributie een aantal jaren vooruitbetalen. Dat geeft ons (financiële) ruimte op de 

korte termijn. 
• Ons te attenderen op bedrijven die juist in de Corona-tijd extra profijt hebben gehad 

van de situatie. 
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Kent u zo’n bedrijf of de directie persoonlijk? Een vraag of hij/zij bereid is tot 
ondersteuning is volstrekt legitiem. 
 
Heeft u ook ideeën op welke wijze RCL Branch 005 financiële middelen kan vergaren om 
haar werk te blijven doen? Meld het ons alstublieft. 

 
Ons direct een beetje helpen?  
Uw donatie is welkom op rekeningnummer NL25ABNA 0451117913 t.n.v. Royal Canadian 
Legion Branch 005 onder vermelding van “donatie”. 
Hartelijk dank alvast. 
 
RCL Branch 005 heeft een ANBI-status voor goede doelen. Uw donatie is fiscaal aftrekbaar. 
 
Start het nieuwe jaar goed en help ons! 
 
Laten wij, de vrijwilligers van RCL Branch 005, samen ervoor zorgen dat wij HEN nooit 
zullen vergeten!  
 
In 2023 niet en NOOIT NIET! 
Alle goeds toegewenst in een gezond 2023. 
 
LEST WE FORGET 
 
Herman Sligman 
 

 
 

P.S. 

Het mailadres van onze penningmeester is treasurer@rcl005.org  

Een mail aan het bestuur?  bestuur@rcl005.org 

 

 

 
 
 

 

 

 

mailto:redactie@rcl005.org
mailto:treasurer@rcl005.org
mailto:bestuur@rcl005.org


 
 

Royal Canadian Legion 
Liberation of the Netherlands 

Branch 005 
 

 

Redactie: Herman Sligman – Ruud Janssen                                                               mailto: redactie@rcl005.org           7 
 

Lichtjesavond. 

Het thema is bekend. 
Veel plaatsen waar lichtjes worden 
geplaatst kennen we.  

Tekstuele toelichting is dan ook niet 
nodig. 

Wij laten de foto’s spreken. 

(De namen achter de plaats vermelding zijn 
van de fotograaf, of van hem/haar die foto’s 
doorgestuurd heeft) 

 

 

 

Bergen op Zoom Holten - Wim Poppenk 

Groesbeek - Candles evening Groesbeek Markelo - Arjan Morsman 

Still uit de video van FB-account  
,Lichtjes op Oorlogsgraven’ 
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Schoonebeek - Rob Wethly 

Gendringen – OWN 

Bronbeek - Funckstersshoots 

Den Nul - Paul Harmens 
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Oude IJsselstreek - OWN Burgum 

Ten Boer – bemanning HR864 LQ-M 

Grebbeberg – Henk van den Berg 
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Veele - FPS/Jos Schuurman Alteveer - FPS/Jos Schuurman 

Barchem - Berry Swarthoff Steenderen - Gerrit Bruggink 

Varsseveld - Gerrit Bruggink Vorden - Gerrit Bruggink 
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Zelhem - Gerrit Bruggink Wichmond - Gerrit Bruggink 

Hengelo. Gld. - Gerrit Bruggink Halle - Gerrit Bruggink 

Groesbeek - Gerrit Bruggink Rha - Gerrit Bruggink Ruurlo - Gerrit Bruggink 
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Hengelo Gld - Gerrit Bruggink Baak - Gerrit Bruggink Olburgen - Gerrit Bruggink 

Nederweert - Gerrit Bruggink 
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Varia. 

8500ste foto gevonden van Amerikaanse soldaten op 
oorlogsbegraafplaats Margraten 
 
John Colson Webb. (van Canadese afkomst) 
Bron: Limburgs Nieuws en Ancestry.com 
 

 
John Colson Webb, geboren op 14 
juni 1925 in London, Canada. 
John was één van de vier kinderen 
van Carlson en Irene Webb. 
 
In 1943 verhuisde hij naar de 
Verenigde Staten.  
Registratie op 14 juni 1943 in 
Detroit. 
 
Hij nam de Amerikaanse nationaliteit 
aan en nam dienst bij de US 
krijgsmacht. 
 
 
 

Na een afgeronde training werd hij ingedeeld bij de A-compagnie, 1e Bataljon van 501 
Parachute Infantry Regiment. (afgekort: 501 PIR) 
Dit regiment maakte later deel uit van 101 Airborne Division tijdens Market-Garden. 

 
 
Het overgrote deel van 501 PIR landde in dropzone A in de buurt 
van Eerde. 
Het leverde heftige gevechten bij Eerde en Schijndel. 
 
Op 20 september 1944 was het the-end-of-the-line voor John C. 
Webb. 
 

Manschappen van de A-cie van 501 PIR. Ergens in Engeland in 1944. 

Gezin waarvan John deel uitmaakte 
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Hij kreeg een voorlopig graf op een tijdelijke Amerikaanse 
begraafplaats bij Wolfswinkel-Son.  
Een monument herinnert heden ten dage daaraan. 
 

 
Op de Amerikaanse begraafplaats in 
Margraten kreeg John Webb zijn 
uiteindelijke rustplaats, 
 
 
John Colson Webb is de 8.500ste militair 
die ,,een gezicht’ kreeg. 
 
(volgens de Field of Honor Foundation 
nog circa 1.400 te gaan-hs) 
 
 
 

Sue Linton, een Amerikaanse vrijwilligster, had contact gelegd met de familie Webb. 
 
Ook het project ,De Gezichten van Margraten’ toont aan dat een foto en een verhaal bij een 
grafsteen wezenlijk bijdraagt om de strijders van toen, die hun leven verloren, te 
herdenken en te gedenken.  
 
 
Overpeinzing: 
Eigenaardig dat een gesneuvelde ,,gaat leven” voor je wanneer je iets van zijn herkomst 
en achtergrond leert kennen – hs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Christian Dijkhuizen 
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The Rifleman. 
Queen’s Own Rifles of Canada. 
 
 
Dit jaar bezocht een detachement van de QOR, op hun toer 
door West-Europa, ook ons land.  
 
We hebben daar vrij uitvoerig aandacht aan besteed. (zie 
onze editie 2022-10) 
Met name hun aanwezigheid in Steenderen bij de plechtigheid 
voor Lt. Kavanagh was, voor het regiment een ,erezaak’. 
  
Eénmaal per jaar komt er van dit regiment een uitvoerig 
bulletin. 
Hierin worden diverse zaken nader toegelicht. 
 
Hieronder een overzicht van de inhoud van dit jaar. 
De link daar voor activeert u door op de afbeelding te klikken. 
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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! 
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