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STALAG LUFT III 

 
FEITEN EN FABELS OVER ‘’DE GROTE ON’TSNAPPING’. 

 
Om het achtergrondverhaal te lezen klikt u één van onderstaande foto’s aan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In deze editie:  Uit de Bestuurskamer 
   Van de redactie 
   Herdenking Kapelsche Veer 
   Column comrade Peter Mensink 
   Voor u bijeen geveegd 
   Agenda 

 

Kamp in 1942 Trolleysysteem tunnel 

https://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/Achtergrond%20Stories/De%20grote%20ontsnapping%20def.pdf
https://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/Achtergrond%20Stories/De%20grote%20ontsnapping%20def.pdf
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Uit de Bestuurskamer.  
  
In januari 2022 is het bestuur gestart met de 
voorbereidingen voor de bestuursvergadering in februari en 
de algemene ledenvergadering in maart. 
Wij zijn ook weer begonnen met onze core business het gedenken en herdenken. Op 8 
februari was RCL Branch 005 met een Colour Party o.a. aanwezig op de Groesbeek Canadian 
War Cemetery bij de herdenking van de Operatie Veritable (Slag om het Reichswald). Het 
Reichswald is een bos in de grensstreek ten oosten van Nijmegen tussen de Rijn en de 
Maas. De operatie vond plaats tussen 8 februari en 11 maart 1945. De geallieerde 
legergroepen bestonden uit Britse, Canadese en Amerikaanse militairen. 

Wij hebben ons ook gebogen over nieuwe wetgeving voor verenigingen: 

-1. UBO-registratieplicht. 

De Wet van 24 juni 2020 tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007, de Wet ter 
voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en enkele andere wetten 
verplichten de registratie van de uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van verenigingen en 
andere juridische entiteiten. De registratie zal moeten geschieden uiterlijk op 27 maart 
2022. 

RCL Branch 005 zal daaraan voldoen volgens de afspraken die daarover zijn gemaakt in de 
bestuursvergadering van 29 september 2021. 

De Treasurer Peter Mensink en de Secretary Jan van Loo zorgen voor de uitvoering van dit 
besluit.  

-2. Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor verenigingen etc. 

Deze wet is van kracht met ingang van 1 juli 2021.  

Voor RCL Branch 005 is het volgende van belang: 

-Artikel 44 boek 2 BW geeft nu aan dat bij de vervulling van hun taak de bestuurders zich 
richten naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of 
organisatie. 

-De aansprakelijkheid in faillissement van bestuurders van een vereniging is in de nieuwe 
wetgeving verder aangescherpt en is vooral van belang bij onbehoorlijke taakvervulling. 
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-De huidige statuten bevatten voorschriften voor het geval van ontstentenis of belet van 
een of meer bestuurders. De statuten bevatten echter geen voorschriften omtrent de 
wijze waarop in de uitoefening van de taken en bevoegdheden voorlopig wordt voorzien in 
geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders. Op dit moment is het echter ter zake 
nog niet verplicht om de statuten aan te passen. 

Bij de eerstvolgende statutenwijziging van RCL  Branch 005 dienen de statuten te worden 
aangepast in het geval de statuten nog geen regeling bevatten voor ontstentenis of belet 
van het gehele bestuur. 

-3. Wetsvoorstel Transparantie maatschappelijke organisaties (WTMO). 

Dit wetsvoorstel is op 20 november 2020 ingediend bij de Tweede Kamer en is op 8 juni 
2021 nog weer aangepast met een concept nota van wijziging. 

De wetgever beoogt met deze wetgeving ongewenste beïnvloeding tegen te gaan en de kans 
op misbruik van financieel-economische aard te verkleinen. 

Het wetsvoorstel ziet op transparantieverplichtingen voor maatschappelijke organisaties 
waaronder verenigingen met betrekking tot het ontvangen van donaties. 

De burgemeester van de gemeente waar de maatschappelijke organisatie is gevestigd dan 
wel activiteiten uitoefent, het openbaar ministerie en enkele andere overheidsinstellingen 
zijn bevoegd om ter zake om informatie te verzoeken. 

De nota van wijziging heeft als doel om te voorzien in handhavingsinstrumenten. 

Op grond hiervan is het mogelijk om te komen tot een effectieve aanpak van donaties die 
kunnen leiden tot ondermijning van de Nederlandse democratische rechtsorde. 

Het vorenstaande zal zo nodig worden toegelicht tijdens de algemene ledenvergadering. 

Februari 2022 

 

 

 

Mr. Jan C.K. van Loo LL.M. 

Secretary and Legal Officer RCL Branch 005 
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Van de redactie. 
 
Een nieuwe lente, een nieuw geluid is een veel gebruikte uitdrukking. 
Het is (nog) geen lente en het nieuwe geluid is nog ver weg. 
Het wordt overstemd door de mededelingen omtrent COVID-19 met 
haar verschillende varianten. 
  
Maar een iets andere opmaak van onze Nieuwsbrief is wel te realiseren. 
Gekozen is voor een wat strakkere uitstraling met (nog) minder ,,toeters en bellen”. 
Uiteindelijk gaat het om de inhoud en niet om de franje. 
 
Apropos: inhoud. 
 
Inmiddels is het ongeveer twee jaar geleden dat de eerste COVID-19 besmetting in 
Nederland werd geconstateerd. 
Het doen en laten van (vrijwel) ons allemaal werd en wordt erdoor bepaald. 
Als RCL Branch 005 merkten we dat aan het aantal afgelaste en aangepaste ceremonies. 
Dientengevolge minder verslagen en foto’s in onze maandelijkse editie. 
 
Een ingelaste editie voor de Victory March en een speciale Poppy uitgave brachten nog iets 
extra’s in 2021. 
Verder struinen we het internet, de sociale media en regionale bladen af in de hoop nog 
wat nieuws te vinden waarvan we denken dat het interessant genoeg is voor onze lezers om 
in onze Nieuwsbrief op te nemen. 
 
Graag herhaal ik dus de oproep van mijn co-editor comrade Ruud Janssen: 
 
In het afgelopen jaar 2021 waren, door de COVID-maatregelen, het aantal gebeurtenissen 
waaraan wij als vereniging konden deelnemen, zeer beperkt. Dat zal voor de komende 
periode helaas weer niet anders zijn. Daarom vraag ik u allen, als u plotseling iets 
meemaakt, iets nieuws ziet, een idee ziet ontluiken of interessante zaken hoort van familie 
en/of vrienden in het buitenland, dat voor RCL005 van belang zouden kunnen zijn, de 
redactie dat te laten weten via redactie@rcl005.org. Als het kan in Nederlandse taal EN 
Engels, dat scheelt ons een hoop werk en tijd. En als u ze heeft natuurlijk: foto’s of ander 
beeldmateriaal! 
Ik weet zeker dat uw bijdrage zeer wordt gewaardeerd door de lezers (en de redactie). 
 

Herman Sligman 

mailto:redactie@rcl005.org
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Kapelsche Veer. 29 januari 2022. 
 
In heel klein comité, maar zeker niet vergeten. 
De omstandigheden waren niet heel aangenaam, maar aanmerkelijk beter dan begin 1945. 
 
RCL ,,Liberation of the Netherlands” Branch 005 was vertegenwoordigd door de 1st Vice-
President comrade Gerrit Bruggink. 
Samen met Gerard Hendriks van Branch 013 legde hij een krans. 
 

Foto’s:  Rick van Nooij. 

 
Om het even terug te roepen in uw herinnering verwijzen wij naar ons achtergrond verhaal van 
editie 2019-12. 
Wij sloten af met: 
 
De trieste balans aan Canadese slachtoffers in een volstrekt zinloze prestigestrijd tussen twee 
generaals: 
 
• Lincoln & Welland Regiment: 39 doden, 35 gewonden. 
• Argyll en Sutherland Highlanders of Canada: 15 doden, 35 gewonden. 
• South Alberta Regiment: 4 doden, 5 gewonden. 
 
Eerdere aanvallen door de Polen en de Royal Marines hadden 231 slachtoffers 
gekost. Het totale aantal geallieerde slachtoffers in pogingen om het eiland te veroveren kwam op 
364 doden en gewonden. 
 
Enkele dagen later, 8 februari 1945, begon Operatie Veritable.  
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Column comrade Peter Mensink. 

VRIJHEID IN EEN ANDER PERSPECTIEF. 
Dat is wat het Memory Museum in Nijverdal uitdraagt. 

 
Elk jaar ontvangt het, midden in de provincie Overijssel 
gelegen, museum circa 18.000 bezoekers. De ambitie is 
om de komende jaren door te groeien naar 25.000 
bezoekers. 
 
,,Het museum kent geen enkele betaalde kracht en draait ALLEEN met hulp van 
vrijwilligers. Van bezoekers ontvangen tot en met het ontwikkelen van nieuwe diorama’s, in 
Nijverdal wordt heel veel zelf gedaan. Daar zijn wij heel trots op”. 
 
Naast een beleef-museum voor bezoekers van alle leeftijden, biedt het Memory Museum 
educatieve programma’s aan voor vele schooltypen in het onderwijs. 
Behalve de 1500 m2 museumvloer om, heeft het Memory Museum ook ruimtes ingericht als 
klaslokalen. 
Op deze wijze ontvangt het museum duizenden leerlingen per jaar van scholen uit de 
provincies Overijssel en Gelderland. 
 
Ook is er een debatzaal met ruimte voor meer dan 100 mensen.  
,,Belangrijk, want we willen ook aan scholieren uitleggen hoe we in de toekomst met elkaar 
moeten omgaan; actief burgerschap. Wij, alle burgers samen, hebben de plicht om te 
zorgen dat we niet weer in een dergelijke situatie terecht komen zoals in 1940-1945. " 
 
De missie van het museum is uitleggen hoe een oorlog kan ontstaan. We willen het gesprek 
starten hoe we in vrijheid met elkaar kunnen blijven leven. Kernzin daarbij is: Wat is 
vrijheid? Dezelfde vraag die de journaalreporter op 5 mei keer op keer stelt, maar dan 
iets verder uitgediept: hoe werkt vrijheid? 
 
Het Memory Museum vertelt de bezoeker hoe de Tweede Wereldoorlog heeft kunnen 
ontstaan. Het verhaal begint als de Eerste Wereldoorlog eindigt. Hoe Europa erbij lag na 
de oorlog en natuurlijk de situatie tijdens de jaren 1920/1930 in Duitsland. Wanneer 
Nederland wordt aangevallen op 10 mei 1940 zijn al 8 maanden lang 280.000 Nederlandse 
mannen gemobiliseerd: zowel beroepsmilitairen, dienstplichtigen en vrijwilligers. 
Hier is een link te vinden tussen het museum en Defensie. 
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In Nijverdal vertellen ze namelijk het verhaal van de Vrijwillige Landstorm, waar het Korps 
Nationale Reserve bij Koninklijk Besluit de traditieopvolger van is. Vervolgens neemt het 
museum je mee door de donkere bladzijdes van de Tweede Wereldoorlog en dan vooral in 
de provincie Overijssel. 
 
Het museum vertelt het verhaal in drie hoofdstukken. 
Hoe de Nederlandse militairen zich inzetten voor het behoud van de Nederlandse vrijheid, 
is het eerste deel. 
Hoe de Duitse bezetter de individuele vrijheden van “de Nederlandse bevolking begon in te 
perken, om vervolgens op gruwelijke wijze circa 250.000 Nederlanders van het leven te 
beroven (waaronder 102.000 Joodse Nederlanders) is de tweede stap. 
Tot slot: het offer van militairen, die vanaf de andere kant van de wereld naar Europa 
kwamen. Zij, die er voor hebben gezorgd dat de Nederlanders hun verloren vrijheid 
terugkregen. 

De looproute van het museum is 
samen te vatten in de vraag: wat 
voor invloed heb jij op de vrijheid 
van een ander? 
Dit begint al aan het begin van de 
route: een stuk niemandsland uit 
de Eerste Wereldoorlog. 
Een oorlog, die begon vanwege de 
moord op een kroonprins door een 
student. 
  
 

Tijdens de bezetting en onderdrukking, weer de 
invloed van één persoon op vele anderen: de 
goedbedoelde perfectie van één ambtenaar, die 
het beste persoonsbewijs van Europa 
ontwikkelde, en daarmee de Jodenvervolging 
voor de Duitsers vergemakkelijkte. 
(Let op de ,,J” = Joods, rechtsboven ) 
 
Of het optreden van dominee Overduin samen 
met de Joodse Raad in Enschede, die er voor 
zorgden dat circa een derde van het aantal 
Enschedese Joden de oorlog hebben overleefd. 

Eén van de diorama's 
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Het individueel handelen van ons mensen, kan vergaande gevolgen hebben, verder dan we 
misschien in eerste instantie zelf door hebben.  
 
Na vijf jaar bezetting en onderdrukking, krijgen wij onze vrijheid terug, dankzij de inzet 
van de geallieerden, voor Noord- en Oost-Nederland overwegend uit Canada. 
Het eerste dat veel Nederlanders deden, was vrouwen die hadden ‘geheuld met de vijand’ 
kaal scheren en vernederen, verder werden NSB-ers zonder vorm van proces opgepakt en 
opgesloten. 
 
Wat is vrijheid en wat is jouw invloed op de vrijheid van een ander? Dat zijn de vragen die 
een bezoeker hopelijk ’s avonds, zittend op de bank, nog eens overdenkt. Burgerinitiatieven 
hebben meer invloed op de keuzes, die de krijgsmacht soms moet maken, dan op het eerste 
gezicht soms lijkt. 
 
Résumerend kunnen we stellen: 
 
In Nijverdal is een museum dat het bezoeken waard is. Naast het ontvangen van 
,,reguliere” bezoekers  zet het zich extra in voor veteranen. Zo staat de deur altijd open 
voor veteranenverenigingen, om in het museum gratis bijeen te komen. 
In 2020 is er een Anjerperkje voor het museum geopend door de burgemeester van de 
gemeente Hellendoorn. Dit perkje is een eerbetoon aan alle veteranen. 
Een veteraan komt op vertoon van zijn/haar veteranenpas gratis binnen als een bedankje 
voor zijn/haar inzet voor de vrede en veiligheid van ons land. 
 
 

Peter Mensink 
 
 
 
 
 
 
 
Denkertje van de redactie: 
 
Vrijheid is een comfortabele 
gevangenis. (Theo Mestrum) 

https://www.veteranendag.nl/de-witte-anjer/
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Varia.    Voor u bijeen geveegd.  
 
Bron: Ministerie van Defensie, 12-02-2022. 
Duidelijkheid over lot Tsjechische vliegtuigbemanning. 
 
Op 25 mei 2021 begon de berging van het vliegtuigwrak T2990. 
Het stortte neer in de nacht van 22 op 23 juni 1941 op de thuisvlucht na een 
bombardementsraid op Bremen bij het Noord-Hollandse Nieuwe Niedorp. 
Eén bemanningslid wist het toestel te verlaten en werd krijgsgevangen gemaakt. De andere 
vijf kwamen om in de crash. 

De Bergings- en 
Identificatiedienst van de Kon. 
Landmacht vond de bewijzen 
hiervoor, zodat de vijf niet meer 
te boek zullen staan als vermist.  
Zij krijgen alsnog een eervol 
afscheid op een militair ereveld 
van de Commonwealth War 
Graves Commission in Nederland. 
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BRUGGEN VERTELLEN EEN VERHAAL. 
Via FB-account Liberation Tours. 
 
Kingsmill Bridge. 
Een opmerkelijk verhaal tijdens de opmars in Italie. 
Op 12 mei 2007 werd aan de Gari rivier in de buurt 
van Sant Angelo in Italie, een gedenkteken onthuld. 

Als eerbetoon aan Tony Kingsmill, destijds kapitein 
die diende bij het 61ste Light Aid Detachment van 
de Royal Canadian Electrical and Mechanical 
Engineers (RCME) tijdens de Italiaanse campagne. 
 

 

Waarom dit 
eerbetoon?  
 
Kapitein Kingsmill 
bedacht een slimme 
manier om over de 
Gari rivier een 
Bailey brug te 
leggen, ondanks 
zwaar vijandelijk 
vuur. 
 
 

 
 
 

Absoluut noodzakelijk om de tanks van het Calgary Regiment instaat te stellen om over te 
steken en de 8ste Indian Divisie te hulp te komen.  De gelederen daarvan waren akelig 
uitgedund in de strijd om een gerealiseerd bruggehoofd te behouden.  
De actie was cruciaal in de gevechten om de zogenaamde Gustav-linie te doorbreken. 
Voor hen die het interesseert:  activeer onderstaande link: 
 
https://legionmagazine.com/en/2007/11/breaking-the-gustav-line/ 

Ter herinnering aan ....... 

https://en.wikipedia.org/wiki/8th_Infantry_Division_(India)
https://legionmagazine.com/en/2007/11/breaking-the-gustav-line/


 
 

Royal Canadian Legion 
Liberation of the Netherlands 

Branch 005 
 

 

REDACTIE: HERMAN SLIGMAN – RUUD JANSSEN             mailto: redactie@rcl005.org 11 

De Gustav-linie strekte zich uit van de Tyrreense Zee tot aan de Adriatische Zee ten 
noorden van Ortona. De geallieerden zaten al bijna vier maanden in een patstelling. 
 
HET steunpunt van de Gustav-linie in het westen was Monte Cassino. Vast in Duitse handen, 
die van daar de toegang tot de Liri vallei konden controleren. 
 
Het idee: de brug, werd aan de voorzijde opgelegd op een Sherman tank zonder koepel, die 
de brug in positie bracht, waarna een tweede Sherman van achteraf de brug doorschoof.  
Kapitein Kingsmill die zelf in de voorste tank zat, die onder zwaar vijandelijk vuur kwam te 
liggen raakte gewond. 
 
Hij werd voor zijn actie onderscheiden met het Military Cross. 
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Retranchement.  

Aansluitend aan de Slag om de Schelde werd hevige strijd werd geleverd om de zgn. 
Breskens Pocket. In Zeeuws-Vlaanderen heeft men het ervaren. 

 
In Retranchement in 
Zeeuws-Vlaanderen ligt 
de Hickman-brug.  
 
In 1986 werd de brug 
genoemd naar Sergeant 
John Lockhart Hickman 
van de Royal Canadian 
Engineers.  
 
 
 

In oktober 1944 gaf hij leiding aan een ploeg die, onder zwaar vijandelijk vuur, een Bailey 
brug bouwde om het Uitwateringskanaal te overbruggen. 
Sergeant Hickman werd hierbij gedood en vijf anderen gewond.  
Hickman was een paar weken voor D-Day getrouwd. 
Vier broers van hem dienden ook in uniform; twee in het leger en twee bij de marine.  
Sergeant Hickman ligt begraven op de Canadese Oorlogs Begraafplaats in Adegem-België.  

 
Voor de geïnteresseerden: 
 
https://cmea-agmc.ca/award/gallantry/sgt-
john-lockhart-hickman 
 

 

 

 

 

 

  

https://cmea-agmc.ca/award/gallantry/sgt-john-lockhart-hickman
https://cmea-agmc.ca/award/gallantry/sgt-john-lockhart-hickman
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Zutphen. 

De Canadezenbrug, ook wel de Deventerwegbrug geheten, is een brug in Zutphen die 
vernoemd is naar de Canadezen die deze stad en de omgeving hebben bevrijd van Duitse 
overheersing in de Tweede Wereldoorlog. 
 
Het monument is in 1948 onthuld, in de aanwezigheid van de Canadese generaal Foulkes. De 
Deventerwegbrug werd opgeblazen door de Duitsers om de bevrijding van Zutphen door de 
Canadezen te vertragen. Zutphen werd bevrijd door de derde Canadese Infanterie Divisie. 
Op vrijdag 6 april 1945 kwamen zij ’s-ochtends aan bij het Deventerwegkwartier, wat zij 
grotendeels huis voor huis moesten veroveren op de Duitsers.  
Op zondag 8 april 1945 stonden tanks klaar bij de Deventerwegbrug ter beveiliging van het 
bevrijde Deventerwegkwartier, en werd de brug hersteld om de doorgang voor de tanks 
mogelijk te maken. Dit gebeurde aan het begin van de dag. Op dezelfde dag trok de vijand 
zich terug via de IJssel, en was de bevrijding van Zutphen een feit. De bevrijding van De 
Hoven liet op zich wachten tot 14 april 1945. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Zo zullen er vele zijn. Denk aan: 

Pegasusbrug, William Thomsonbrug, John Frostbrug, Gen-Maj. C.M. Barberbrug, 

Kings-Companybrug. 

Hebt u, lezer, meer voorbeelden?  Mail ze eens: redactie@rcl005.org. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zutphen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Canadezen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevrijding_van_de_Duitse_bezetting_in_Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charles_Foulkes
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Hoven_(Zutphen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Hoven_(Zutphen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pegasusbrug
https://www.kamperzeedijk.nl/nieuws/overijssel-vernoemt-brug-kamperzeedijk-naar-canadese-bevrijder/
https://nl.wikipedia.org/wiki/John_Frostbrug
https://www.bd.nl/tilburg-e-o/brug-over-de-reusel-bij-moergestel-krijgt-naam-van-bevrijder-generaal-majoor-barber%7Eae7585fd/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.gelderlander.nl/achterhoek/bevrijders-van-aalten-geven-naam-aan-brug%7Ea57538b9/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
mailto:redactie@rcl005.org
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Agenda. 

 
Dinsdag,  8 februari 2022, 
10.00 uur Herdenking Operatie Veritable 
   
Woensdag, 16 februari 2022, 
12:00 uur LOCHEM: RCL005 Bestuursvergadering 
 
Maandag, 28 februari 2022, 
18.00 uur DEADLINE INLEVEREN KOPIJ 
 
Zondag, 27 maart 2022, 
12:00 uur LOCHEM: Algemene Leden Vergadering 
 
Dinsdag,  5 april 2022, 
  STEENDEREN: Wijding grafsteen.     AFGELAST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


