
 

       THe Royal Canadian legion                   
bRanCH 005 

       THe libeRaTion of THe neTHeRlands 

 
  NIEUWSBRIEF RCL Branch 005 Nr. 2019 – 08 

Zie ook de agenda op onze website. Voor de laatste nieuwtjes: Facebook. 

Onze website bevat foto’s van de verschillende ceremonies; klik eenvoudig op:  fotoalbum. 

  

Wisselende column met achtergrondinformatie over een 
specifiek onderwerp. Via een klik op de “The Story” knop kan 
deze worden bekeken.  

 

TREFWOORDEN VOOR DIT VERHAAL: 

LUCHTOORLOG ALGEMEEN - MONUMENT NEDERHORST DEN BERG\ 

 
Lees het verhaal met algemene informatie over de impact van de luchtoorlog in het 
algemeen. 
Daarnaast de onthulling van een monument ter nagedachtenis aan vijf jonge 
bemanningsleden van een bommenwerper.  Gevallen in de strijd voor onze vrijheid.  
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Op de agenda: 
   7 sept. Oosterbeek Airborne Wandeltocht 
   7 sept. Groesbeek e.o. Freedom fietstour 
   8 sept. Herdenking Adegem (B) Zone Europe 
 13 sept. Nederhorst den Berg onthulling monument 
 17 sept. Berg en Dal herdenking Market Garden 
 18 sept. Groesbeek dropping para’s 
 20 sept. Herdenking Mook 
 21 sept. Herdenkingen Ede en Driel  
 22 sept. Oosterbeek Herdenking Market Garden 
     5 okt. Veenendaal herdenking Wakeman 
     7 okt. Veenendaal onthulling monument 
     9 okt. Bestuursvergadering 
   11 okt. Herdenking Driel/Heteren 
   12 okt. Wons onthulling plaquette 
   25 okt. Bergen op Zoom (bevrijdingsconcert) 
   26 okt. Bergen op Zoom (defilé)– Vlissingen – Sloedam 
   27 okt. Bergen op Zoom Memorial Day of Canada  
 

mailto:redactie@rcl005.nl
http://www.rcl005.nl/agenda-google-versie-3/
https://www.facebook.com/rcl005.nl
http://www.rcl005.nl/nl/foto-album-2019/
http://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/2019/ZIJ%20KWAMEN%20BIJ%20DAG%20EN%20BIJ%20NACHT%20story%202019-08.pdf
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Bericht van uw President.  

Triest bericht: Onlangs, op 20 augustus jl. hebben wij helaas afscheid moeten nemen van 
comrade Christian van der Linden. Hij was pas kort lid van RCL005 (sinds 2018) en heeft op 
jonge leeftijd (46) de strijd moeten opgeven na een ernstige ziekte. Jan van Loo, een goede 
bekende van Christian en ik zelf zijn namens RCL005 bij de uitvaart aanwezig geweest. 
Christian was vele jaren actief om informatie te verkrijgen over o.a. Canadese en Engelse 
bemanningsleden van in WO2 neergeschoten oorlogsvliegtuigen. Daarom was hij lid van een 
werkgroep die in gemeente De Ronde Venen historisch onderzoek deed naar zowel geallieerde als Duitse 
neergestorte vliegtuigen. Ook was hij lid van de landelijke studiegroep Luchtoorlog. Wij verliezen hiermee een 
gedreven en deskundige comrade, maar zijn gezin en familieleden verliezen nog veel meer. Wij wensen hen veel 
sterkte in deze moeilijke tijd. We will remember him. 

Bestuur RCL005: In de bestuursvergadering van 7 augustus is besloten dat er een Membership Committee zal 
worden ingesteld om te kunnen voldoen aan een aantal eisen en wensen van het bestuur, maar zeker ook van de 
leden van RCL005. Hierbij moet u niet alleen denken aan de administratieve en financiële verantwoordelijkheden, 
maar ook juist aan een van de doelstellingen van RCL n.l. het stimuleren en borgen van saamhorigheid binnen de 
vereniging. Juist omdat de leden verdeeld wonen over heel Nederland is het van belang op de hoogte te blijven van 
het wel en wee van eenieder (voor zover dat wenselijk is natuurlijk ����). Martin Reelick en Ruud Janssen zullen een 
raamwerk opstellen dat vervolgens met hulp van een kleine groep leden kan worden uitgewerkt. We houden u op de 
hoogte! 
 
Onderscheidingen: En vervolgens wil ik u berichten dat de Governor General van Canada, H.E. Julie Payette op 
zaterdag 31 augustus vier hoge Canadese onderscheidingen heeft toegekend aan o.a. twee RCL005 leden op de 
HMCS St John’s in de haven van Vlissingen (zie ook verderop in de nieuwsbrief). 
Deze keer waren de gelukkigen voor de Sovereign's Medal for Volunteers: 
Albert Hartkamp, lid van RCL005, voor zijn jarenlange inzet voor o.a. “Thank You Canada and Allied Forces”; 
Alice van Bekkum, lid van RCL005, voor haar onverzettelijke werk voor o.a. “Faces-to-Graves”; 
 
Namens RCL005 wil ik iedere ontvanger van harte feliciteren en natuurlijk zijn we super trots dat er weer twee RCL-
leden gedecoreerd zijn. 
 
Tot slot: Heeft u zelf leuke, belangrijke, interessante of gevoelige onderwerpen, die u graag in de RCL-nieuwsbrief 
gepubliceerd wilt zien, laat het ons dan weten en stuur uw bericht naar redactie@rcl005.nl 
Op dit moment zoekt de redactie naarstig naar onderwerpen die u wilt lezen. Onze super gemotiveerde redacteur 
Herman Sligman wil daar graag een mooi item van maken. Ik vind dat hij daar in de afgelopen maanden prima in 
geslaagd is en dat wordt zeer gewaardeerd. Maar een “beetje” hulp van buitenaf is altijd welkom en noodzakelijk om 
iedereen betrokken te krijgen en te houden. 
 
Kijk op de RCL005 Google kalender voor alle gebeurtenissen van de komende tijd. Ik zie u daar weer graag! 
 
Martin Reelick   

 
President 
Royal Canadian Legion Branch 005 

mailto:redactie@rcl005.nl
mailto:redactie@rcl005.nl
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Ledeninformatie  
 
CHRISTIAN VAN DER LINDEN 
30 JUNI 1973 – 20 AUGUSTUS 2019  
 
Op 24 augustus bereikte ons het trieste bericht dat onze comrade Christian van der Linden is 
overleden op 46-jarige leeftijd na een ongelijke strijd. Christian was lid van RCL Branch 005 sinds 
2018, maar was al vele jaren actief om informatie te verkrijgen over o.a. Canadese en Engelse 
bemanningsleden van in WO2 neergeschoten oorlogsvliegtuigen. Hij heeft contacten kunnen 
leggen met nog levende bemanningsleden en met nabestaanden. In het overlijdensbericht staat 
het volgende geschreven: 

Zoveel gedaan, 
Zoveel gedaan, 

Nog zoveel te doen. 
De strijd is gestreden 

Met telkens nieuwe moed, 
Verbazingwekkend krachtig. 

Het is nu op, 
Zo is het goed! 

 
Dat wij hem mogen herinneren als een zeer toegewijde comrade. LEST WE FORGET. 
De crematie heeft plaats gevonden op maandag 26 augustus jl. Een delegatie van RCL Branch 005 was aanwezig. 
 

 
Aanvulling op de agenda voor de komende tijd. 
 
Stichting Operatie Market Garden 2019 heeft een interessant programma opgezet. Klik op de link voor een   
overzicht van het programma en verdere wetenswaardigheden. Ook Keep Them Rolling neemt deel. Tip voor de 
kijklustigen: onder de knop PROGRAMMA vindt u route zuid en route noord.  
 
                                                                                          ***** 
Ook een re-enactment groep van het Britse XXX-legerkorps is in Zuid-Nederland onderweg. 
Namelijk van 16 t/m 21 september 2019.  Klik hier voor meer informatie.   
 
                                                                                          ***** 
 
Achtergrond betreffende Herdenking Mook op 20 september a.s. bij het monument voor Antonio Barbaro. 
 
Op de Oorlogsbegraafplaats in Mook aan de Groesbeekseweg liggen 7 Canadezen begraven. Eén daarvan is Captain 
Harry John Anaka. Een CANLOAN-officier ingedeeld bij het Britse 7th Bn Hampshire Regiment. Zijn naam staat vermeld 
op het Hampshire Monument in Driel. 
                                                                                          ***** 
 
Hoewel iets verder weg: het vernieuwde Bevrijdingsmuseum Zeeland attendeert op de (her)opening op 25 oktober 
2019.  Voor hun website kunt u hier klikken.     
                                                                                          ***** 

mailto:redactie@rcl005.nl
https://omg2019.nl/programma/
http://www.degroesbeek.nl/lokaal-nieuws/99656/xxx-corps/
https://www.liefdevoorlimburg.nl/omgeving/bezienswaardigheden/oorlogsmonument-antonio-barbaro
https://www.tracesofwar.nl/sights/23154/Monument-The-Hampshire-Regiment-Driel.htm
https://www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl/index.php/nl/
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Bestuursmededeling.

OPNIEUW UITREIKING “SOVEREIGN’S MEDAL FOR VOLUNTEERS”. 

Voorafgaande aan de Sail-Past vanwege herdenking van de Slag om de Schelde 75 jaar geleden werden op 31 
augustus 2019 in een besloten ceremonie aan boord van het Canadees schip de HMCS St. John’s een aantal 
personen onderscheiden voor hun bijzondere verdiensten aan Canada. 

De eer viel te beurt aan: 

Alice van Bekkum, voorzitter van de Stichting Faces to Graves en lid van RCL005; 
Albert Hartkamp, voormalig bestuurslid van Thank You Canada and Allied Forces en 
lid van RCL005; 
Marc Fraser, voorzitter Viering Nationale Feestdagen Holten; 
Paul D. Schouten, Kapitein Kon. Landmacht. 

Op voordracht van H.E. Sabine Nölke, Ambassadeur van Canada in Nederland, 
werden de eerste drie gelukkigen onderscheiden met de “Sovereign’s Medal for 
Volunteers” en de laatste met de “Meritorious Service Medal – Military Division, 
allen voor hun buitengewone inzet voor Canada en haar bevolking. 
De bijzondere onderscheidingen werden uitgereikt door de Governor General van 
Canada, H.E. Julie Payette, die hiervoor speciaal aan boord van het schip was 
gekomen. Hierbij was een select gezelschap van RCL005 aanwezig. Wij feliciteren 
alle gedecoreerden van harte en zijn natuurlijk trots dat er weer twee leden van 
RCL005 bij zijn. 
Na de ceremonie vertrokken de Governor General en de Canadese Ambassadeur 
naar Terneuzen voor het bijwonen van de opening van het bevrijdingsprogramma 
door leden van het Nederlandse en Belgische Koningshuis. 

Op uitnodiging van Col. Tim Young, Militair Attaché van de Canadese Ambassade 
voer een grote groep genodigden op de HMCS St. John’s mee voor de Sail-Past, 
waaronder ook leden van RCL005. Dit bleek een enerverende ervaring waarvan 
meer te lezen en te zien is in deze RCL005 Nieuwsbrief, op onze FB-pagina en 
binnenkort ook op onze website. 

Wij willen Col. Young en Sergeant Jo-Anne Wiseman met hun team en ook de 
bemanning van de HMCS St. John’s bedanken voor de gastvrije ontvangst! 

Ruud Janssen 
1st Vice-President a.i. 

Foto boven: Alice van Bekkum (r) en H.E. Julie Payette 
Foto onder: Albert Hartkamp, naast hem Burgemeester Raven van Hellendoorn 

mailto:redactie@rcl005.nl
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Van de Redactie. 
 
Ook een onderscheiding voor de echtgenotes/partners van beroepsmilitairen? 
 
In het Legion Magazine van mei/juni 2019 las ik een ingezonden brief van mevrouw Anne Marie Chiasson, 
Rogersville, N.B. 
Een brief die bij mij toch iets ,,losmaakte”. Niet omdat ik beroepsmilitair ben geweest, maar wel omdat ik er velen 
ken(de). Van hen weet ik, om in militaire termen te blijven: dat een goed thuisfront heel belangrijk is. 
De gedachtegang van mevrouw Chiasson kan ik goed volgen en vind ik interessant genoeg om die zo goed mogelijk 
te vertalen en hier weer te geven. 
Zij schrijft: 
 
"Ik ben getrouwd met een beroepsmilitair. Het leven is goed maar was ook bij tijden moeilijk. We hebben 3 kinderen 
en als hij uitgezonden was, was de huishouding voor mij alleen. 
We waren o.a. drie jaren in Duitsland en ik was heel vaak alleen thuis met de kinderen. Zoals zo vaak in de 27 jaren 
die achter ons liggen. Ik weet dat niet de enige ben, dat is een ding dat zeker is. 
Nu vraag ik mij het volgende af: de militairen krijgen medailles, vermeldingen, waarderingen, extra verlof, enz. Wat 
te denken om ook iets in te stellen voor de echtgenoten (m/v) van beroepsmilitairen?" 
 
In Nederland kennen we de Zilveren Roos, in 1994 door de 
Landmacht ingevoerd als eerbetoon aan het thuisfront. Later 
uitgebreid voor alle veteranen van een krijgsmachtonderdeel. Zij 
kunnen voor één missie een aanvraag voor een Zilveren Roos 
indienen. 
 
Mijn vraag aan u, lezer, is dit voldoende erkenning? 
Persoonlijk vind ik het maar magertjes.  Eén Zilveren Roos voor 
bijvoorbeeld wel 3 of 4 uitzendingen?  
 
Laat ons uw visie eens toekomen. Graag reserveren wij voor u 
ruimte in de volgende Nieuwsbrief. 
 
 

Herman Sligman     
Op persoonlijke titel. 
 
 
Mail: redactie@rcl005.nl 
 
 
 
 
 
 

mailto:redactie@rcl005.nl
mailto:redactie@rcl005.nl
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zilveren_Roos
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Wings of Freedom – Ede. 
 
Een vluchtige blik op een stukje van het evenement. 
 
In Ede was er van 21-24 augustus een waar spektakel. Dit jaar heeft tussen Ede en Veenendaal (De Klomp) weer de 
vliegshow "Wings of Freedom" plaatsgevonden. Deze keer stond de vliegshow in het teken van 75 jaar vrijheid. Op 
een veldvliegveld van maar liefst 18 hectare, geheel in historisch uiterlijk uit de Tweede Wereldoorlog, hebben 
diverse vliegtuigen zich van hun mooiste kant laten zien. Pegasus Pipes & Drums heeft de opening van deze editie 
van de vliegshow muzikaal omlijst. 

 
Beide foto’s: © Theo Beumer BMU Media 

 
Ook de promotietent van RCL005 was alle dagen bezet. Een aantal fanatieke leden trotseerden de warmte om de 
belangstellenden te vertellen over de missie en doelstellingen van RCL Branch 005.  
Hartelijk dank Elly, Nic, Evelien, Eelco, Peter, Moos en anderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redactie@rcl005.nl
https://youtu.be/M_pPSocKu7E
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SAIL-PAST 31.08.2019. 

In 2019 en 2020 wordt met een aantal landelijke evenementen herdacht dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd en 
dat we sindsdien in vrijheid leven. Koning Willem-Alexander opende het jubileumjaar door aan de Schelde een 
belboei te luiden. Aansluitend was er een vloot- en vliegparade. 

De ervaring van zaterdag, 31 augustus was ronduit “a once in a lifetime happening”. Een evenement waarvan de 
meeste mensen nooit de kans krijgen er deel van uit te maken. Gisteren waren wij, een aantal leden van Branch 005 
van The Royal Canadian Legion in Nederland, uitermate bevoorrecht aan boord te mogen gaan en mee te varen met 
HMCS St. John’s, een fregat van de een Royal Canadian Navy.  

Samen met 
andere gasten 
waren we 
uitgenodigd door 
de Canadese 
Ambassade voor 
een Battlefield 
Tour op zee en 
een Sail-Past als 
aftrap voor het 
75ste jaar van de 
Bevrijding van 
Nederland. 

 
Rond het middaguur gingen we aan boord van HMCS St. John's waarop we, ik denk allen, de dag van ons leven 
hadden. Ik had het zeker. Eerder op de dag hadden enkele personen een blijk van waardering ontvangen voor hun 
inzet voor Canada en de Canadezen. (Zie Bestuursmededeling) 
Aan boord werden we allemaal ,,koninklijk” ontvangen. De Canadese gastvrijheid en vriendelijkheid werd hier extra 
uitvergroot. Niets was te veel voor deze bemanning om er voor ons een prachtige dag van te maken. 

 
Na een heerlijke lunch volgde de Sail-Past, 
gecombineerd met een Fly-Past, langs de 
hoogwaardigheidsbekleders van o.a. 
Nederland, Canada en andere landen. Daarna 
werd het tijd om het schip te verlaten. De 
zogenaamde ‘’disembarking” bleek een 
ervaring op zich en vergde meerdere uren. De 
harde wind speelde hierbij ook parten. Ik zou 
kunnen doorgaan maar laat de foto's voor 
zichzelf spreken. 

Bemanning van HMCS St. John's: bedankt 
voor een meer dan prachtige dag! 
 

Column: Philip Van Leeuwen 
 

mailto:redactie@rcl005.nl
https://en.wikipedia.org/wiki/HMCS_St._John%27s
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