
Bronckhorst bekent kleur - Poppy Campagne 2021

Inleiding

In de perioden maart, april en mei 2020 vierden wij het feit dat Bronckhorst en omliggende 
gemeentes 75 jaar geleden zijn bevrijd. 
De Royal Canadian Legion is van mening dat wij dit feit niet maar zo voorbij kunnen laten gaan.
Om die reden heeft Gerrit Bruggink op 1 november 2021 op het gemeentehuis van Bronckhorst een 
herdenkingsmunt en een ‘Poppy’ aangeboden aan burgemeester Besselink. ‘s Avonds was hij te gast
in de studio van Radio Ideaal voor een interview met Jeffrey van Londen. Wie is deze man in 
militair kostuum en wat is de betekenis van de Poppy? 

Gerrit Bruggink
De uit Hengelo Gld afkomstige Gerrit Bruggink is
een zoon van Hein Bruggink die zijn bakkerij had 
aan de Raadhuisstraat 29. Nu is hij Managing 
Director van THB Support in dezelfde plaats.
Hij is de Vice President/Colour Sergeant bij de 
Royal Canadian Legion – The Liberation of the 
Netherlands Branch 005. Coördinator ‘Poppy 
Campagne’ en ‘Kaarsje op Oorlogsgraven en 
monumenten’. 

De Eerste wereldoorlog
Om het ontstaan van het symbool van de poppy en de veteranen legioenen (o.a. Nederlandse Bond 
van Oud-Strijders) te verklaren gaan we terug naar de periode 1914-1918.
De Eerste Wereldoorlog was een militair conflict op wereldschaal, dat van 1914 tot 1918 
voornamelijk in Europa en Rusland, maar eigenlijk wereldwijd, plaatsvond. Meer dan negen 
miljoen militairen en burgers vonden de dood. In Vlaanderen vond bij Ieper een van de bloedigste 
veldslagen in de geschiedenis plaats.

In Flanders fields (In Vlaamse Velden)

Het gedicht 'In Flanders Fields' is een van de meest bekende herinneringen aan de Eerste 
Wereldoorlog. Lieutenant John McCrae, een Canadese legerarts, schrijft het na de dood van zijn 
goede vriend en landgenoot luitenant Alexis Helmer. Helmer sneuvelt op 2 mei 1915, na de 
ontploffing van een granaat tijdens de tweede Duitse gasaanval in Ieper België. Omdat er geen 
aalmoezenier aanwezig is, verzorgt McCrae zelf de begrafenis van zijn vriend. Rouw en 
oorlogstrauma vormen dan ook de inspiratie voor zijn gedicht. 
Hij gooit het papier waarop het gedicht staat weg, maar een collega-officier vindt het en stuurt het 
naar diverse Londense tijdschriften o.a. de Punch. Het gedicht maakt direct indruk op de Britse 
bevolking. John McCrae stierf op 28 januari 1918 in Boulogne-sur-Mer aan een longaandoening.



In Flanders Fields
In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,

That mark our place; and in the sky
The larks, still bravely singing, fly
Scarce heard amid the guns below.
We are the Dead. Short days ago

We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved, and were loved, and now we lie

In Flanders fields.
Take up our quarrel with the foe:

To you from failing hands we throw
The torch; be yours to hold it high.

If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow

In Flanders fields.

In Vlaamse velden (Tom Lanoye McCrae's vertaling)
In Vlaamse velden klappen rozen open

Tussen witte kruisjes, rij op rij,
Die onze plaats hier merken, wijl in ’t zwerk
De leeuweriken fluitend werken, onverhoord

Verstomd door het gebulder op de grond
Wij zijn de doden. Zo-even leefden wij.

Wij dronken dauw. De zon zagen wij zakken.
Wij kusten en werden gekust. Nu rusten wij
In Vlaamse velden voor de Vlaamse kust.

Toe: trekt gij ons krakeel aan met de vijand.
Aan u passeren wij, met zwakke hand, de fakkel.

Houd hem hoog. Weest gíj de helden. Laat de doden
Die wij zijn niet stikken of wij vinden slaap noch

Vrede - ook al klappen zoveel rozen open
In zovele Vlaamse velden.

Bron: https://www.flandersfields.be



Moina Michael

Het gedicht kwam later terecht in Amerika. Daar schrijft Moina Michael in 1918 als antwoord op 
het gedicht ‘In Flanders fields’ het gedicht ‘We Shall Keep the Faith’. Later geeft zij les aan 
Amerikaanse gehandicapte militairen die in WO1 vochten. Zij is degene die voor het eerst 
voorstelde om een Poppy te dragen als herinneringssymbool voor zij die in WO1 hebben gediend. 
Om de verzorging van de veteranen financieel te ondersteunen ging zij als eerste Poppy’s verkopen.

Symboliek van de klaproos

De Poppy is in 1921 het officiële herdenkingssymbool geworden. De zaden van de klaproos kunnen
jaren in de grond overleven. Doordat de grond door de bommen zo werd omgewoeld bloeiden ze 
massaal op de slagvelden toen het gedicht werd geschreven. Daarbij is de aanblik van de bloem 
vervuld van symboliek: niet alleen zijn de blaadjes rood als het bloed van de gevallenen, en is het 
binnenste zwart, kleur van rouw, in het hart van de bloem is ook een kruisvorm te zien, christelijk 
symbool van lijden en verlossing bij uitstek. 

Oprichting The Royal Canadian Legion 

In 1926 werden in Canada meerdere bestaande veteranen legioenen (Legions) samengevoegd in The
Canadian Legion die in 1961 het predicaat ‘Royal’ verkreeg. De doelstelling is inmiddels om 
wereldwijd de veteranen te ondersteunen. In de Poppy Campagne worden geen Poppy’s verkocht. 
Er wordt gevraagd een bijdrage te leveren als dank voor hen die hun leven hebben gegeven voor 
onze vrijheid en voor slachtoffers uit de huidige oorlogen. Verder worden herdenkingen gepromoot 
en ondersteunen zij de herdenkingen met de aanwezigheid van de Colour Party en Delegatie.
In Nederland worden o.a. jaarlijks herdenkingen gehouden in Apeldoorn bij het monument met de 2
hoeden op de 11-11 elk jaar of op de zondag nabij deze datum (Remembrance Sunday). Verder zijn 
er door het jaar heen meer dan 40+ herdenkingen waar zij hun bijdrage aan leveren. 

Uitreiking Liberation Coin

Op 1 november ontving burgemeester Besselink als vertegenwoordiger van de inwoners van de 
gemeente Bronckhorst de herdenkingsmunt ‘75th Liberation of the Netherlands’. Hiermee wil de 
Royal Canadian Legion Branch 005 de gemeente Bronckhorst en zijn inwoners danken voor de 
steun en bijdrage die zij leverden om herdenken en gedenken mogelijk te maken, dit voor veteranen
en nabestaanden. Zo zorgt de gemeente er voor dat de oorlogsgraven er op Kerstavond schoon en 
verzorgd bij staan, zodat de kaarsjes op deze avond een eervolle plek krijgen.
In Steenderen was er een graf voor de onbekende soldaat. Er is veel moeite gedaan om de naam van
deze soldaat te achterhalen en dat is gelukt. Inwoners van Rha wisten nog dat de Canadees 
Luitenant John Gordon Kavanagh in Rha is gesneuveld en in het graf van de onbekende soldaat in 
Steenderen is begraven. Na jaren onderzoek kwam ook officieel de conclusie dat het zo goed als 
zeker is dat het Kavanagh betrof. Daarom draagt de grafsteen vanaf 2020 nu zijn naam. 



De Poppy Campagne 2021

De wapenstilstand die een einde maakte aan de 
Eerste Wereldoorlog werd ondertekend op 11 
november 1918 om 11 uur. Op dat moment 
stopte het kanongebulder. De campagne loopt 
dit jaar dan ook t/m 11 november. In Hengelo 
Gld is de Remembrance Poppy verkrijgbaar bij 
G. Bruggink RCL 005 tel: 0651825137. 
Tevens bij de volgende locaties:

Snackbar Hoogstraat Hengelo Gld.
Blokker Smidsstraat 10 in Zelhem.
Er kunnen nog meer plekken bij komen, deze 
zullen dan gekenmerkt zijn met een poster 
‘Poppy Campagne’.
Remembrance Day is dit jaar op donderdag 11 
november. Draag op die dag de Poppy op je 
kleding, op de plek van je hart, ter 
nagedachtenis aan de gevallenen tijdens een 
van de Oorlogen. 

Als onderdeel van de Campagne zal Gerrit 
Bruggink op scholen lessen verzorgen, met de 
naam van de bloem als herdenkingssymbool. 


