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JANUARI 2023, Nummer 2023-01 

STORY 

No. 1 Photographic Reconnaissance Unit (1 PRU) 
De vergeten helden van WW2. 

‘’We were losing people at a worse rate than Bomber Command” 

Activeer ,startknop’ voor de link naar het verhaal!  

In deze editie: BESTUURS PAGINA 
NIEUWJAARS RECEPTIE 
VARIA  

mailto:redactie@rcl005.org
https://www.facebook.com/rcl005.nl
http://www.rcl005.org/
https://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/Achtergrond%20Stories/1%20PRU%20Nederlands.pdf
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Bestuurs pagina. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bovenstaand cartoon is GEEN officiële Bestuursmededeling. 
Het plaatje is ontsproten aan het, lichtelijk verknipte, brein van de 

redacteur -hs- 
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Nieuwjaars receptie. 
Zondag, 22 januari 2023. 

Een redelijk bezochte sociale activiteit. 
Dank zij de aanwezigheid van een 
aantal genodigden van andere 
organisaties was de zaal bij ons 
clubhuis Mondani in Lochem toch 
behoorlijk gevuld. 

Onnodig te zeggen dat gastvrouw 
Yvonne en gastheer Berry en hun 
team het weer prima geregeld 
hadden. 

Een kort, maar to-the-point, welkomstwoord was er van onze 
President Martin Reelick. 
De vertegenwoordiger, Vice-Commander, van het American Legion 
Margraten Post01NL, de heer Jim Brotherton stelde zich kort voor. 
Vermeldenswaard is dat hij het initiatief heeft ontplooid om tot een 
samenwerking te komen tussen het US, British en Canadian Legion 
in Nederland. 

Verheugend was ook de aanwezigheid van kolonel Marc LaFortune 
en Sgt. Nicole Mitchell van de Canadese Ambassade. 
Vanuit Geilenkirchen, Duitsland, hadden Luitenant-Kolonel 
Pleasance en Chief Warrant Officer Asselin de tocht naar Lochem 
gemaakt. Respectievelijk commandant en unit sergeant-majoor 
van de Canadian Forces Support Unit (Europe). 
De laatste gaat juli a.s. terug naar Canada omdat hij in rang 
bevorderd is. 
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Vertegenwoordigd waren o.a. ook Welcome-again-Veterans Holten (mevr. Eggink), 
Stichting Viering Nationale Feestdagen Holten (Marc Fraser) Faces-to-Graves Groesbeek.

Jim Brotherton, stelt zich kort voor Lt. Kol. Pleasance (L) 
en Sgt.Maj. Asselin De Holtense delegatie 

Het gezelschap (deels) 

Was het gezellig? Oordeel zelf. Waarover spraken zij? 

mailto:redactie@rcl005.org
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Among VIP's 

mailto:redactie@rcl005.org


 
 

Royal Canadian Legion 
Liberation of the Netherlands 

Branch 005 
 

 

Redactie: Herman Sligman – Ruud Janssen                                                               mailto: redactie@rcl005.org           6 
 

VARIA. 
 
Canadese soldaat uit de Eerste Wereldoorlog geïdentificeerd. 
Persbericht. 16-01-2023 
 
Het ministerie van Nationale Defensie en de Canadian Armed 
Forces (CAF) hebben bevestigd dat de stoffelijke resten die zijn 
gevonden in Vendin-le-Vieil, Frankrijk, van korporaal Percy 
Howarth zijn, een Canadese soldaat uit WO I. 
De identiteit werd bevestigd door historische, genealogische, 
antropologische, archeologische en DNA-analyse. 
 
Percy Howarth werd geboren op 16 augustus 1894 in Darwen, 
Lancashire, Engeland, als een van de acht kinderen van Richard 
en Margaret Howarth (geboren Dearden). 
Hij emigreerde in 1912 naar Canada en werkte als matroos in Vancouver voordat hij op 21-
jarige leeftijd dienst nam bij het 121st 'Overseas' Battalion, Canadian Expeditionary Force 
(CEF). Hij bereikte de rang van korporaal. 
 
Korporaal Howarth vocht met het 7e  Canadian Infantry Battalion, CEF, in de Slag om 
Heuvel 70 nabij Lens, Frankrijk, die begon op 15 augustus 1917. 
Hij werd als vermist opgegeven en zou later op die dag zijn overleden. Hij was 23 jaar oud. 
De Slag om Heuvel 70 eiste een zware tol gedurende tien dagen, met meer dan 10.000 
Canadezen gedood, gewond of vermist, waaronder meer dan 1.300 zonder bekend graf. 
Meer dan 140 mannen van het 7e Canadian Infantry Battalion werden gedood, van wie er 
118 werden vermist. 
De familie van korporaal Howarth is op de hoogte gebracht en de CAF biedt hen 
voortdurende ondersteuning. Korporaal Howarth zal zo spoedig mogelijk worden begraven 
op de Loos British Cemetery van de Commonwealth War Graves Commission in Loos-en-
Gohelle, Frankrijk. 
 

 
Fluitje en horloge gevonden bij de 
overblijfselen van korporaal Howarth. 
Beiden werden later gerestaureerd door 
CWGC's Christian Cousin (Foto: CWGC) 
 

 

Met name de DNA-analyse was een probleem. 
Lees het hier (Engels) 
 

 

Badge 7th Canadian Inf. 
Battalion 

mailto:redactie@rcl005.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Hill_70
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Hill_70
https://bc.ctvnews.ca/dna-and-a-decade-of-work-identify-canadian-soldier-106-years-after-death-in-france-1.6233192#:%7E:text=Percy%20Howarth%2C%20a%20soldier%20in,before%20he%20could%20be%20identified.
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Het verzorgen van Educatie op scholen. 

Artikel 2 van de doelstellingen van onze Branch 005. 
 
Educatie hoeft zich niet te beperken tot scholen. 
Op meerdere manieren kan worden gewerkt aan het: 
,,niet vergeten wat zij hebben gedaan”. 
 
Bovendien kan het op vele manieren en door vele 
organisaties, instanties en…individuelen. 
 
De Harold Wakeman Stichting uit Veenendaal, niet 
onbekend bij RCL ,Liberation of the Netherlands’ bracht dit 
in de praktijk.  
 
Lees hier de bijdrage van comrade Elly van Wakeren. 
 

 
 
‘’In het kader van educatie heeft 
de Harold Wakeman Stichting dit 
uitje gesponsord. 
Deze Marokkaanse meisjes heb 
ik ontmoet tijdens mijn 
vrijwilligerswerk bij de Stichting 
Buitenzorg in Veenendaal. Dit is 
een stichting waar mensen met 
een beperking worden 
opgevangen. De coördinator van 
de vrijwilligers benaderde mij, 
omdat ze wist dat wij iets deden 
wat met de oorlog te maken had. 
Toen het balletje eenmaal rolde, 
heb ik haar allerlei informatie 
verstrekt over de RCL en over 
Harold Wakeman. Onderweg in 
de trein hebben ze hierover een 
heel verhaal verteld aan de 
Marokkaanse meisjes. 
En zo is het allemaal gekomen. 
 
 
 

Elly van Wakeren 
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Winnares World Press Photo 2022 in Hilversum. 
 
Amber Bracken, winnares van de Word Press Photo 2022, was 
zaterdag, 15 januari 2023, overgekomen uit Canada voor de opening 
van de tentoonstelling in Museum Hilversum. Daar vertelde ze over 
haar werk en de situatie van de inheemse bevolking in haar land. 
 
Amber Bracken won de World Press Photo 2022 met een compositie 
van houten kruisen in een berm langs een snelweg waaraan 
kinderkleertjes hangen. Ze verbeelden de kinderen die stierven in de 
Kamloops Indian Residential School in Canada. Bij deze school werden 
in 2021 in een massagraf de resten van 215 kinderen aangetroffen. 
De regenboog op de foto van Bracken eindigt met een van de banen precies op de plek 
waar de graven werden gevonden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kruisen langs de snelweg op het beeld van de fotograaf zijn gemaakt op initiatief van 
Snutetkwe Manuel, een vrouw behorende tot de inheemse Secwépemc gemeenschap. De 
Secwépemc geloven dat kinderen van een ster komen en dat je aan het einde van je leven 
ook weer teruggaat naar een ster. De kleding is een gift voor hun reis naar het 
hemellichaam.  

Amber Bracken: „Het toont aan hoe rijk en mooi hun cultuur is. Kinderen worden met 
warme zorg omgeven. Het raakt me, omdat het laat zien hoe zwaar hun verlies was.” 

Tip voor dit artikel kwam van Martin Reelick.  

Amber Bracken 
Foto: Margot Brakel 

De winnende foto © Amber Bracken 

mailto:redactie@rcl005.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Amber_Bracken
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Zaterdag, 21 januari 2023 is aangekondigd dat de federale regering en 325 First Nations 
zijn overeengekomen om een class action-rechtszaak te schikken voor $ 2,8 miljard. 
Hierin  werd geëist dat herstelbetalingen worden gedaan voor het verlies van taal en 
cultuur veroorzaakt door de residentiële scholen. 
 
De overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door een federale rechtbank voordat 
deze kan worden uitbetaald aan ontvangers, die in 2012 de claim voor collectieve 
schadevergoeding hebben ingediend. Dit als onderdeel van een bredere class action die 
bekend staat als de Gottfriedson-zaak. 
 
Canada stemde ermee in om de $ 2,8 miljard aan schikkingsgeld te storten in een nieuw 
trustfonds dat 20 jaar zal werken, als de rechtbank de deal goedkeurt. Het fonds zal 
volgens ambtenaren onafhankelijk van de federale overheid worden beheerd. 
De fondsorganisatie zal bestuurd worden door een bestuur van negen inheemse 
bestuurders, van wie Canada er één zal kiezen, aldus de overeenkomst. 
Meer lezen over dit thema? Open onderstaande link. 
 
https://www.canada.ca/en/crown-indigenous-relations-northern-
affairs/news/2023/01/settlement-agreement-reached-in-gottfriedson-band-
class-litigation.html 

mailto:redactie@rcl005.org
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https://www.canada.ca/en/crown-indigenous-relations-northern-affairs/news/2023/01/settlement-agreement-reached-in-gottfriedson-band-class-litigation.html
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Gendt, Museum Niemandsland. 
21 januari 2023. 
 
Een Vector of Memory. 
Nu nog in de buitenvitrine, maar 
volgend jaar op de gevel van een 
nieuw pand. 
1e Vice-President Gerrit Bruggink 
was aanwezig bij de onthulling die 
werd verricht door  burgemeester 
Dr. P.T.A.M. (Nelly) Kalfs van de 
gemeente Lingewaard. 

Het nieuwe pand wordt ook het 
beoogde startpunt van een 
fietsroute door de Overbetuwe 
langs plekken die aan WO II en de 
bevrijding herinneren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Robert Braam. Initiatiefnemer 
oorlogsmuseum Niemandsland 

 © Gerard Burgers 
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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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