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       THe Royal Canadian legion                      
bRanCH 005 

       THe libeRaTion of THe neTHeRlands 

 
       NIEUWSBRIEF RCL Branch 005 Nr. 2020-10 

ZIE OOK DE  agenda  OP DE WEBSITE.                                  Laatste nieuws op Facebook.                                                                                                          
Foto’s van eerdere ceremonies: fotoalbum. 

 

Oktober 1940 wordt algemeen beschouwd als de maand waarin de Battle of Britain eindigde. De Duitse Luftwaffe 
voerde dagelijks aanvallen uit op, overwegend, zuidoost Engeland als voorbereiding op een geplande invasie. 
Aanvankelijk merendeels militaire doelen, later bewust ook op civiele om het moreel van de Engelsen te breken.  

Hoewel de Battle gevoerd werd van juli tot en met oktober 1940 wordt 15 september als de dag gezien waarop 
een beslissende slag werd geslagen en de RAF de Luftwaffe verliezen toebracht die ze niet meer te boven zijn 
gekomen. 630 jachtvliegtuigen van de RAF moesten het die dag opnemen tegen 1.120 Duitse machines.  
De klappen voor Herman Görings Luftwaffe kwamen dermate hard aan dat Adolf Hitler twee dagen later zijn 
invasieplannen verdaagde. Deze zijn, zoals bekend, nooit weer actueel geworden. 

In deze editie wat aandacht voor de luchtoorlog in zijn algemeenheid en specifiek aan een Canadese Spitfire 
piloot. Eén van de weinigen waaraan zovelen, zoveel te danken hadden, om Winston Churchill te citeren.  

 

 

Foto’s: Imperial War 
Museums 

 

 

 

 

 

 

Editor: Herman Sligman                                                                                                                                                     mail: redactie@rcl005.org 

In deze editie: 

Veenendaal 
Bergen op Zoom 
Sloedam 
Poppy Campagne 

Van de Redactie 
 
 

Agenda:  Onder heel GROOT VOORBEHOUD: 

  1 nov.  Welberg monument ‘’De Klok”  gecanceld 
  7 nov.  Beaumont-Hamel (Euro Zone)   gecanceld 
  8 nov.  Vimy Ridge (Euro Zone)               gecanceld 
  8 nov.  Den Haag herdenking CWGC      beperkt 
  8 nov.  Apeldoorn Remembrance Sunday  beperkt 
11 nov.  Groesbeek Remembrance Day  gecanceld 
                  
24 dec.  Lichtjesavond Bergen op Zoom, Groesbeek, Holten 
      

 

Bus in bomkrater, Balham Zuid-Londen 
Moreel ongebroken, vlag uit op de ruïnes 

http://www.rcl005.nl/agenda-google-versie-3/
https://www.facebook.com/rcl005.nl
http://www.rcl005.nl/nl/foto-album-2019/
mailto:redactie@rcl005.org
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Veenendaal, 05-10-2020. 
 
Ondanks alle beperkingen die ons zijn opgelegd vond er een herdenking plaats bij het 
graf van Harold F. Wakeman op de Algemene Begraafplaats. 
Dit jaar was het een sobere ceremonie in klein comité. 
Het stichtingsbestuur was vertegenwoordigd en ook het Royal Canadian Legion 
Branch 005. Beide afvaardigingen legden een krans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s ceremonie: Pieter Vane 

Vanaf links: 

Dhr. Hans Wegen, vrijwilliger, doet 
grafonderhoud Wakeman 
Mevr. Elly van Wakeren – RCL 
Dhr. Nic van Wakeren – RCL 
Dhr. Peter Mensink – RCL 

 

 

 
Bovenstaande is ontleend aan een artikel op de website van Toronto.com uit een gesprek met Bill Wakeman, een 
oomzegger van Harold F. Wakeman. 

Het complete artikel zit achter deze koppeling. 

Foto’s van de herdenking werden uiteraard gedeeld met familieleden van Wakeman in Canada. 
Meerderen van hen hebben Veenendaal al bezocht de afgelopen jaren. 
 
Dat een en ander erg gewaardeerd wordt moge blijken uit de email die comrade Elly van Wakeren ontving. 

Het verhaal in het kort: 

‘’Harold, in dienst van de Royal Air Force, vloog met zijn toestel onder een andere machine tijdens zijn tragische 
vlucht bij de aanval op de spoorlijn bij De Klomp. De bom uit de boven hem vliegende Typhoon raakte het 
staartstuk van Harold’s vliegtuig. Het stortte neer en de 22-jarige Canadees kwam om het leven. De andere piloot 
schreef later een brief aan Harold’s moeder om zijn medeleven te betuigen en zich te verontschuldigen voor de 
tragedie”. 

https://www.toronto.com/news-story/51451-dutch-continue-to-honour-weston-war-hero/
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Hi Elly 

Thank you for the photos. Nice that you could attend in the covid year ! 

I have attached some photos of a beautiful  model of Harold’s TYPHOON that my son in law James, built for 
me and surprised me on my birthday. It is a 1/24 scale and highly detailed. It is the correct Squadron 

markings and serial number.  If you have difficulty opening the "zip" file, let me know, I can resize the 
photos and mail them another way. 

Can you please forward to our friends in the Netherlands, as I do not have many of their emails. 

I hope that everyone is well in these uncertain times. 

Take care, 

Glenn & Alison 
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Bergen op Zoom, 25-10-2020. 

Door regelgeving gedwongen  in klein comité, alleen genodigden, een korte 
herdenking.  
Misschien daardoor wel extra aansprekend. 

Kransen werden gelegd door de Canadese Ambassadeur Hare Excellentie Ms. Lisa 
Helfand en de Burgemeesters van de Brabantse Wal. 

 

 

 

 

De beperkingen waren voor Zuidwest TV aanleiding 
de gehele ceremonie uit te zenden. 

Ingebouwd in de uitzending: een stukje 
documentaire over de Slag om de Schelde, 
toespraken van Burgemeester Petter van Bergen op 
Zoom en de Canadese premier Justin Trudeau. 

 

Ook ziet u enkele archiefbeelden van de herdenking in 2019 terug en de Flypast van een Spitfire verzorgd door de 
Koninklijke Luchtmacht Historische Vluchten. 

Met onderstaande link schakelt u naar de video opname. Het bekijken is alleszins de moeite waard.  

 

https://www.zuidwesttv.nl/video/6705/memorial-day-of-canada 

 

 

Herman Sligman 

 

Foto’s zijn beelden uit de registratie van Zuidwest TV.   

https://www.zuidwesttv.nl/video/6705/memorial-day-of-canada
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SLOEDAM, 31-10-2020. 

Niet officieel, maar wel kleine herdenking, binnen de regelgeving. 

Op verschillende plekken op Beveland en Walcheren werd herdacht dat 
76 jaar geleden de geallieerden een groot deel van Zeeland hebben 
bevrijd. Normaal gesproken in aanwezigheid van oud-strijders, 
vertegenwoordigers van regimenten die destijds streden, afvaardigingen 
van ambassades en velen die stil willen staan bij het einde van de 
Tweede Wereldoorlog en de daarbij gebrachte offers.  

 

Ook op de Sloedam is het normaal gesproken druk tijdens de herdenking. 
Op zaterdagochtend was het hier onwerkelijk stil. 
De vlaggen van Canada, Frankrijk en Schotland wapperen half stok. Bij 
het grote monument staat al een krans van de gemeente Middelburg. Die 
is eerder die ochtend gelegd. 
Comrades Don Paauwe en André Bogerman van The Royal Canadian 
Legion staan bij het monument voor de Canadese soldaten, Marian 
Dellebeke van muziekvereniging Euterpe uit Heinkenszand speelt ‘’The 
Last Post”.  

 

Na een minuut stilte leggen Paauwe en Bogerman de krans bij het monument voor de Canadese slachtoffers. 

 ‘’Het is heel anders dan anders", zegt Paauwe. ‘’Fijn dat we het hebben kunnen doen", zegt Bogerman.  

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s: Monique Bogerman 
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POPPY CAMPAGNE  2020. 
Zandvoort, 26-10-2020 

Door alle beperkingen en het 
leed dat het COVID-19 virus 
teweeg heeft gebracht en nog 
steeds veroorzaakt, is 2020 
een jaar geworden dat niet 
snel meer vergeten wordt. 

Het had een jaar moeten zijn 
waarin wij onze vrijheid groots 
hadden moeten vieren en 
herdenken 75 jaar na het einde 
van de Tweede Wereld Oorlog.  

Door het Corona virus konden 
de hoogbejaarde veteranen, 
hun familie en nabestaanden 
van de overleden kameraden 
niet naar Europa, c.q. 
Nederland komen. 

Vele herdenkingen en evenementen werden afgelast of met een zeer beperkt aantal genodigden uitgevoerd. 

Ook de jaarlijkse Poppy Campagne wordt hierdoor beïnvloed. In de periode van medio oktober tot en met 11 
november, genaamd Remembrance Day, dragen velen in de Angelsaksische landen een Poppy (klaproos) ter 
nagedachtenis aan diegenen, die gestorven zijn voor onze vrijheid.  

Het verspreiden van de Poppies in Zandvoort, kan dit jaar helaas NIET plaatsvinden vanwege het Corona virus. Het 
moment van herdenken mag echter niet ongemerkt voorbijgaan. Daarom is ook dit jaar in Zandvoort een Poppy 
overhandigd aan burgemeester David Moolenburgh, om aan te geven dat de gemeente Zandvoort de Campagne van 
harte ondersteunt. Vanwege de Corona bepalingen heeft de burgemeester de Poppy dit keer natuurlijk zelf 
opgespeld. Hij ontving tevens de unieke 75 jaar herdenkingsmunt van The Royal Canadian Legion Branch 005.  

 

LEST WE FORGET! 

(Opdat wij niet vergeten) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruud Janssen  

Burgemeester Moolenburgh en Comrade Ruud Janssen 
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Gemeente Bronckhorst, 29-10-2020.        

Toch wel uniek: de eerste Poppy in de Gemeente Bronckhorst voor 
Jeugdburgemeester Anne Letink. 

Comrade Gerrit Bruggink reikte virtueel de eerste Poppy uit aan haar. 
Noodgedwongen op een inventieve manier georganiseerd en 
gerealiseerd  dankzij de zeer positieve inzet van beide partijen. 

 

Klik op bovenstaande foto om de speech te beluisteren. 

 

 

 

De reactie van Anne Letink: 

Als start van de Poppy campagne heb ik zojuist, 
als Jeugdburgemeester van Bronckhorst, de 
eerste Poppy in ontvangst mogen nemen. 
Wat is het fijn om in vrijheid te mogen leven. 

Dank aan de mensen die dit mogelijk gemaakt 
hebben. 

Blijf bewust omgaan met je vrijheid, ook tijdens 
de corona-crisis.  

Zorg goed voor elkaar en blijf gezond. 

 
 

 

 

  

  

Anne Letink, Jeugdburgemeester van 
Bronckhorst 

Comrade Gerrit Bruggink bij zijn video speech 

https://youtu.be/HCI4BwfS2so
https://youtu.be/HCI4BwfS2so
https://youtu.be/HCI4BwfS2so
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Samen met comrade Ginny Whitty van 
RCL hebben we Poppies, een collectebus 
en informatiemateriaal geplaatst op 
verschillende locaties in Wassenaar en 
Soesterberg. 

 

 

 

 

Hoewel het Nederlandse publiek minder bekend is met de Poppy Campagne van het Royal Canadian Legion hopen 
we dat men niet zonder meer voorbijgaat  aan onze opstelling. Dat men in ieder geval een Poppy meeneemt en 
draagt als teken van respect en als herinnering aan hen die hun leven gaven voor de vrijheid. 
En uiteraard een kleine donatie doen, die rechtstreeks ten goede komt van de Poppy Campagne van het Royal 
Canadian Legion in Canada. 

De ondernemers van de hierna genoemde locaties bedanken we oprecht voor hun medewerking en wensen hen alle 
goeds toe in deze moeilijke tijden. 

Dank aan: 
 Kelly's Expat Shopping in Wassenaar, 

Big Bens Kids in Wassenaar, 
 Bagel Alley in Wassenaar, 

de Openbare Bibliotheek in Wassenaar, 
Aerofit Health Club in Wassenaar 

en de kantine van het Nationale Militaire Museum in Soesterberg. 

 

 

Philip van Leeuwen. 
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Van de Redactie. 

“WE NEVER FORGET”. 

Dit jaar, 2020, had een jaar moeten/zullen worden van herdenkingen en vieringen ter 
gelegenheid van 75 jaar VRIJHEID. 
Hoe anders is de realiteit geworden. Plannen en programma’s moesten worden 
geschrapt, aangepast of uitgesteld. 

De oorzaak is bekend: corona officieel: COVID-19. Een factor waarmee begin dit jaar 
onmogelijk rekening kon worden gehouden. 

Ondanks de beperkingen zijn er ceremonies geweest. Kleinschalig en met in acht neming van de voorschriften. In 
onze Nieuwsbrieven hebben wij daarover ook verslag gedaan. 
Bewust, om aan te geven dat ook, of beter gezegd juist, bij het Royal Canadian Legion Branch 005 de zinsnede ‘’we 
never forget” overeind wordt gehouden, ongeacht de bizarre tijden. 
Niet voor niets is de sub-naam: ‘’the Liberation of the Netherlands”. 

Door het wegvallen van veel ceremonies is het aantal items minder geworden. 
Dit geeft ons de mogelijkheid gebeurtenissen te belichten die anders mogelijk niet aan de orde waren gekomen.  
Ons streven is maximaal twintig pagina’s uit te brengen met de restrictie dat de informatie omtrent de activiteiten 
van Branch 005 voorrang heeft. 

In deze editie hebben we gekozen voor een nog ,,op de plank liggend,, artikel. Ontleend aan: LEGION, Canada’s 
Military History Magazine, oktober 2018; door Stephen J. Thorne. 
Het is uit een interview met een Battle-of-Britain veteraan van Canadese afkomst. Hij maakte als piloot van 
jachtvliegtuigen vele acties in de Tweede Wereldoorlog aan meerdere fronten. Hij werd onderscheiden met het 
Distinguished Flying Cross en heeft de oorlog overleeft.  

Inherent aan de Battle-of-Britain belichten we een stukje van de luchtoorlog in zijn algemeenheid.  
We kunnen dan niet voorbij gaan aan de crashes op Nederlands grondgebied en de slachtoffers die daarbij te 
betreuren zijn. 

Een goede zaak, een erezaak ook,  is dat bergingspogingen intussen weer op gang zijn gekomen in 2019.  

Terugkomend op de Battle-of-Britain. 

Sinds 1944 wordt in Londen op de eerste zondag na 
15 september een herdenkingsdienst gehouden in 
Westminster Abbey. Dit jaar op 20 september ter 
gelegenheid van de 80ste verjaardag van de 
beslissende slag. 
Waar normaal circa tweeduizend mensen 
participeren waren er deze keer minder dan 
honderd. De reden daarvan is niet moeilijk te raden. 

 

Na de ceremonie was er een flypast met een Hurricane en drie 
Spitfires.  

 

Achter de foto links vindt u een koppeling naar opnamen van deze 
flypast, gemaakt vanuit één van de vliegtuigen. 

 
 

Foto: PA Media 

Foto: Reuters 

https://youtu.be/2vNwCHYfUtQ?t=20
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Vooraf wat algemene informatie over de 
luchtoorlog. Vanaf het begin van de oorlog zette 
Duitsland vliegtuigen en parachutisten in om snelle 
terreinwinst te boeken. Para’s om achter de 
vijandelijke verdedigingen te komen, vliegtuigen 
voor het bombarderen van strategische doelen en, 
om het moreel van de vijand aan te tasten, werden 
ook steden met bommen bestookt. 

Denk aan Warschau en later ook Rotterdam. 
Londen en andere grote steden in Groot Brittannië 
werden ook het doelwit, vooralsnog door 
vliegtuigen bestookt, later met name Londen, ook 
met de beruchte V1’s en V2’s. 

Na de oorlogsverklaring van Engeland en Frankrijk 
aan Duitsland, na de inval in Polen, maakte men 
zich zorgen in Duitsland wegens te verwachten 
aanvallen op de Duitse industrie met name in het 
Ruhrgebied. Op 9 augustus 1939 pochte Hermann 
Göring, Opperbevelhebber van de Luftwaffe: ‘’als 
er één Engelse bommenwerper tot aan de Ruhr 
komt, heet ik geen Hermann Göring meer maar 
mag je mij Hermann Meier noemen”. 
Op 25 augustus 1940 bombardeerde de RAF voor 
de eerste keer Berlijn. 

Toen het overwicht in de lucht weer in geallieerde 
handen was kwam de vergelding. Ook de Duitse 
industriegebieden en steden gebombardeerd.  

Samen met de Amerikanen werd een enorme vloot 
aan bommenwerpers gebouwd en werden bemanningen daarvoor speciaal opgeleid door alle landen van de 
Gemenebest. ( Australië, Canada en Nieuw Zeeland). 

In zuidoost Engeland werden meer dan 100 vliegvelden aangelegd om de immense luchtvloot te kunnen verwerken. 

Cijfers van het RAF Bomber Command: 
(alleen bommenwerpers) 

- bijna 365.000 operaties, waarbij meer dan 1 miljoen ton bommen werd gedropt. 

- 8.325 vliegtuigen gingen verloren, 55.000 bemanningsleden (44% van het vliegend personeel) kwamen om. (KIA) 

- 8.400 werden gewond, (WIA) en 9.800 werden krijgsgevangen. (POW) 

- 20.500 bemanningsleden zijn als vermist gemeld. (MIA) Hun namen worden genoemd op het Air Forces Memorial 
Runnymede in Egham, Surrey. 

Van de jachtvliegtuigen maakte het RAF Fighter Command de volgende verliescijfers bekend: 

4.800 jachtvliegtuigen gingen verloren, waarbij 
3.700 piloten werden gedood, 1.200 gewond en 
600 krijgsgevangen. 

Voortbordurend op de luchtoorlog boven 
Nederland, komen we automatisch uit bij de 
machines, waarvan de luchtmacht mensen 
zeiden: ,,They didn't make it home”. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Forces_Memorial
https://en.wikipedia.org/wiki/Air_Forces_Memorial
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Nederland lag precies onder de 
aanvliegroutes tussen zuidoost 
Engeland en de grote Duitse steden 
en industriegebieden.  

Op de kaart hiernaast is dat duidelijk 
te zien.  

In ons land zijn ca. 7.500 vliegtuigen 
neergestort, geallieerde en Duitse. 

Veel vliegtuigwrakken zijn geborgen. 
Niet zelden waren er nog stoffelijke 
resten van bemanningsleden aan 
boord. 

Er zijn echter vermoedelijk nog circa 
400 vliegtuigwrakken die niet 
geborgen zijn, met bijna 1.100 
bemanningsleden die als ,,vermist” 
gemeld staan. 

Een groot aantal machines is 
neergestort in het IJsselmeer of 
voor de kust in het water terecht 
gekomen wat berging niet 
eenvoudiger maakt, zo niet 
onmogelijk. 
Triest is dat in een aantal gevallen, 
met wel redelijke 
bergingsmogelijkheden, 
medewerking van gemeentes of 
landeigenaren niet kon worden 
verkregen. 

De overzichtskaart hiernaast is 
een publicatie van mei 2016 naar 
aanleiding van een analyse door 
de NOS in samenwerking met de 
Studiegroep Luchtoorlog 1939-
1945. (SGLO) 

Onder de naam ,,Nationaal 
Bergingsprogramma” zijn in 2019 
weer bergingen opgestart. In het 
kort daarover het volgende: 
Aanleiding. 
Op initiatief van de SGLO werd de 
documentaire Liever dood dan 
vermist gemaakt. 
Hierin werd in januari 2018 
aandacht besteed aan hoe het kan 
dat in de ene gemeente een 
vliegtuigwrak wel wordt geborgen 
en in een andere gemeente niet. 
Het overheidsbeleid ten aanzien van bergingen is vastgelegd in de circulaire ,,vliegtuigbergingen”. Deze biedt ruimte 
voor verschillende interpretaties. Daarnaast spelen ook de kosten van een berging een rol in de beslissing om wel of 
niet tot berging over te gaan. 

Geallieerde vliegroutes 

Overzicht vliegtuigwrakken met mogelijk stoffelijke resten 
Rood = Brits  Groen = Amerikaans  Zwart =  Duits 

https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2018/januari/liever-dood-dan-vermist.html
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2018/januari/liever-dood-dan-vermist.html
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De verdeelsleutel was 70% van de kosten voor het Rijk en 30% voor de Gemeente. Dat laatste is voor een gemeente 
al snel een flinke kostenpost. Een post die kan oplopen tot enige honderdduizenden Euro.  

Kamervragen. 
Naar aanleiding van de documentaire heeft de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945 (SGLO) contact gehad met 
verschillende Kamerleden en zijn er Kamervragen gesteld. Op 15 oktober 2018 informeerde Minister Ollongren de 
Tweede Kamer doormiddel van een Kamerbrief over de instelling van een nationaal programma berging 
vliegtuigwrakken met nog vermiste vliegers uit de Tweede Wereldoorlog. 

Werkgroep Nationaal Bergingsprogramma. 
De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG), de Stafofficier 
Vliegtuigbergingen van de Koninklijke Luchtmacht, de Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EODD), de Bergings- en 
Identificatiedienst Koninklijke Landmacht (BIDKL) en de Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945. 
De rol van onze Studiegroep is het uitvoeren van historische archiefonderzoek. Op basis hiervan zullen vliegtuigen 
wel of niet worden toegevoegd aan de lijst van zogeheten kansrijke bergingen. 
De bergingen zijn inmiddels begonnen. 

September 2019. 
De eerste berging Short Stirling W7360 (SGLO T1821A). 
Op maandag 16 september 2019 is begonnen aan de eerste berging in het kader van het Nationaal 
Bergingsprogramma. Er zijn wel enige onderdelen gevonden maar bij deze berging zijn uiteindelijk geen stoffelijke 
resten aangetroffen. 

September 2019. 
 De tweede berging Hawker Typhoon MN582 (SGLO T4381). 
Op donderdag 26 september 2019 is begonnen aan de tweede berging. 
De Typhoon MN582 van William Robert Stephen Hurrell. Zijn toestel 
kwam op 26 september 1944 neer in Eefde. Bij de berging zijn stoffelijke 
resten gevonden. DNA-onderzoek heeft uitgewezen dat ze inderdaad 
van Hurrell zijn. Op 20 november 2019 was er in Eefde, in de 
Ontmoetingskerk, een herdenkingsplechtigheid. 
Graeme Hurrell, zoon van de broer van de piloot, was samen met zijn 
dochter hierbij aanwezig. 

Augustus 2020. 
De derde berging Short Stirling BK716 (SGLO T5609). 
Op 31 augustus 2020 is begonnen met de derde berging. Het betreft 
hier de Short Stirling die in eerste instantie als BK710 en later als BK716 
werd geïdentificeerd. Een ingrijpende operatie in het Markermeer. 
Over deze berging zijn diverse artikelen verschenen in de media. 
Omroep Flevoland heeft een apart dossier over deze berging gemaakt 
met daarin verschillende items de ze over dit onderwerp hebben 
gemaakt. 
Er zijn stoffelijke resten gevonden en persoonlijke bezittingen. 
Inmiddels is deze berging afgerond. Meer hierover vindt u achter deze koppeling. 

November 2020. 
Vierde berging Messerschmitt Bf 109G in Dalfsen.  
Primeur: Nederland betaalt voor berging van Duits oorlogsvliegtuig, 
Messerschmitt Bf 109G. 
Met de berging van het Duitse vliegtuigwrak nabij de buurtschap 
Millingen, in de gemeente Dalfsen, zou in het voorjaar van 2021 
worden gestart. 
 
UPDATE: Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart op maandag 2 
november 2020. 

Foto: Henri Bruntink 

Messerschmitt Bf109 G 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/10/16/kamerbrief-nationaal-programma-berging-vliegtuigwrakken-met-nog-vermiste-vliegers-uit-de-tweede-wereldoorlog
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/09/25/nationaal-programma-berging-vliegtuigwrakken-van-start
https://www.ad.nl/binnenland/sergeant-hurrell-mogelijk-terecht-stoffelijke-resten-gevonden-bij-vliegtuigberging%7Eaac51ad0/
https://www.berkelbode.nl/nieuws/algemeen/287944/indrukwekkende-herdenking-engelse-piloot-uncle-bill-
https://www.berkelbode.nl/nieuws/algemeen/287944/indrukwekkende-herdenking-engelse-piloot-uncle-bill-
https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2020/09/21/berging-bommenwerper
https://www.omroepflevoland.nl/dossier/berging-bommenwerper-markermeer#1
https://www.defensie.nl/actueel/nieuws/2020/10/09/berging-britse-bommenwerper-in-markermeer-afgerond
https://m.rtvoost.nl/nieuws/328619/Berging-vliegtuigwrak-bij-Millingen-voorlopig-uitgesteld-vanwege-coronamaatregelen
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Door SGLO (Studiegroep Luchtoorlog 1939-1945) is een lijst samengesteld met 400 cases van vliegtuigwrakken met 
daarin nog steeds de stoffelijke resten van vermiste bemanningsleden. Die lijst is gereduceerd tot ongeveer 60 
crashes. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) heeft de noodzaak erkent om deze 
vermiste mensen actief op te sporen en te bergen: Nederland hoopt hier haar ereschuld mee in te lossen. 
Door hetzelfde BZK is daarom een werkgroep geformeerd die van de lijst van 60 kijkt naar bergingen die 
daadwerkelijk succesvol, dus ‘kansrijk’ worden geacht. Dit zullen ongeveer 40 specifieke gevallen zijn. De gemeenten 
die dat betreft, worden ‘ontzorgd’ en krijgen een schrijven van de eerder genoemde werkgroep en zullen ook van de 
SOVB (Stafofficier Vliegtuigbergingen) worden voorgelicht. 

Weetjes ontleend aan de informatiebulletins van SGLO: 

Veel gestelde vragen over het bergingsprogramma: 

Hoeveel geallieerde vliegtuigen zijn er in Nederland neergestort?    Tussen de 5.500 en 6.000 stuks. 

Hoeveel vliegtuigen bevatten mogelijk nog stoffelijke resten?    circa 400 stuks. 

Hoeveel vliegtuigen zullen er in het kader van het Nationaal Bergingsprogramma geborgen worden?  30-50 stuks. 

Waarom worden niet alle vliegtuigen met stoffelijke resten geborgen?     Omdat niet alle vliegtuigen aangemerkt 
kunnen worden als kansrijke bergingen. Dit heeft te maken met de crashlocatie of omstandigheden van de crash. 
Denk hierbij aan een crash in zee of stromend water, een crashplaats waar een gebouw staat of een vliegtuigwrak 
dat uren heeft liggen branden. 

Worden er ook Duitse vliegtuigen geborgen? Ja, zie hierboven (Dalfsen). 

Hoeveel vliegtuigen zullen er per jaar geborgen worden? Ongeveer 3 per jaar. 
 

Voor hen die meer willen lezen hierover: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tweede-wereldoorlog/opgraven-vliegtuigwrakken 

Deze site van de Rijksoverheid bevat koppelingen naar de verschillende cases, ook met veel foto’s.  

 

 

 

 

Geïnteresseerd in de activiteiten van SGLO?  Achter bovenstaand plaatje zit een koppeling naar hun website. 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tweede-wereldoorlog/opgraven-vliegtuigwrakken
https://studiegroepluchtoorlog.nl/about-us/welkom-dutch/
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Het einde van de Tweede Wereldoorlog. 
Terugkijkend na 75 jaar met iemand die het WEL haalde. 

John Stewart Hart 
* 11 sept. 1916 – † 18 juni 2019. 

Ontleend aan: LEGION, Canada’s Military History Magazine, oktober 2018; door Stephen J. Thorne. 

“Nog nooit in de geschiedenis van conflicten tussen volkeren waren zovelen, zoveel verschuldigd aan zo 
weinigen”. 

Uit de oorlogsspeech van Winston Churchill. Hiermee verwees hij naar de luchtmacht, met name de piloten, die 
het Nazi-tij wisten te keren tussen juli en eind oktober 1940.  

Deze column is een herinnering aan één van deze ,,weinigen”. 

 

“Zonder meer de Spitfire”.  
Direct, zonder enige aarzeling, was dit het antwoord van John Stewart Hart. 
Hem werd gevraagd aan welk toestel hij de voorkeur gaf, de Supermarine 
Spitfire of de Amerikaanse P-51 Mustang. Hij werd geïnterviewd ter 
gelegenheid van zijn 102de verjaardag. 

J.S. Hart, geboren op 11 september 1916, was de laatste Canadese 
overlevende Battle-of-Britain veteraan. Een squadronleider, die gedurende 
zes oorlogsjaren beide toestellen heeft gevlogen. Ook de Hurricanes zijn 
hem niet onbekend.  “De Spitfire was het best reagerende toestel, 
gemakkelijk te vliegen. Je had het gevoel dat je één was met je machine. Hij 
reageerde, bijna automatisch, op elke vliegbeweging die je inzette. Hij zag er 
prima uit en hij vloog uitstekend”. 

De tandartszoon uit Sackville N.B. was één van Churchills ,,weinigen”. Piloot 
bij No.602 (City of Glasgow) Squadron van de Royal Air Force. 
 

 
Twee starts per dag maakte hij gedurende de zomer 
en het najaar van 1940. Op zijn lijst staan als 
bevestigde overwinningen: twee Messerschmitt Bf-
109s en een Junkers Ju 88 en een niet precies te 
identificeren toestel, mogelijk ook een Ju 88. 

No.602 was gestationeerd op RAF Westhampnett, 
dicht bij de bekende RAF-basis Tangmere, een 
belangrijk steunpunt in de Battle of Britain. Flying 
Officer Hart incasseerde ook vijandelijk vuur. 
Met zijn stijl van aanvallen, naderen tot je het 
gezicht van de tegenstander kon zien, kon dat niet 
uitblijven. Zijn toestel werd meerdere keren zwaar 
beschadigd en een keer in brand geschoten, maar 
nooit neergehaald. 

 

John Stewart Hart op zijn 100ste 
verjaardag 

Hart, 4e van rechts, met anderen en een Spitfire van 602 
Squadron op Westhampnett 
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De luchtgevechten speelden zich af boven Engeland en 
Noordzee in de eerste maanden nadat de Duitse troepen 
Europa hadden overspoeld. Hart was één van de 112 
Canadezen, die samen met 2353 Britse en 462 vliegers 
van andere nationaliteiten het luchtruim verdedigde. 

De gemiddelde overlevingstijd van een Spitfire piloot 
gedurende de Slag om Engeland was vier weken. Het lot 
van de vrije wereld hing aan een zijden draadje. Hoewel 
de situatie niet rooskleurig was stonden ze hier niet zo 
bij stil volgens Hart. Zij waren gefocust op de orde van 
de dag. 

‘’We wisten wel dat het behoorlijk kritiek werd, maar ik 
geloof niet dat we ons realiseerden hoe wankel de 
situatie was”, aldus Hart. 

Westhampnett’s vliegveld lag in de frontlijn bij de Slag 
om Engeland. Het Squadron was langer dan enig ander 
actief in het heetst van de strijd. Volgens 
verslagleggingen behaalden zij het op één na hoogste 
aantal overwinningen. 

Op de laatste dag van de massale luchtaanvallen door de 
Luftwaffe, 20 oktober 1940, werden 10 vijandelijke 
machines onschadelijk gemaakt. Zonder verliezen aan 
eigen zijde. 

Hoewel de Spitfire een geweldig jachtvliegtuig was, was het verschil met de Messerschmitt Bf-109, ook bekend als 
Me-109, gering. Het waren de vliegers die het verschil maakten.  

John Stewart Hart was één van de zeer weinigen die het niet alleen opnamen tegen de Duitse Messerschmitt ’s maar 
ook tegen de Japanse Zero’s. Met laatstgenoemden werd hij geconfronteerd toen hij in India en Birma vloog aan de 
stuurknuppel van een Hurricane. 

 

 

 

 

Met een burgerbrevet van de Halifax Vliegclub in Nova Scotia vertrok hij in 1938 naar Engeland. Met zijn brevet 
meldde hij zich aan bij de RAF. Hij werd ingedeeld bij No. 7 Operationele Trainings Eenheid in januari 1939. Hij sloot 
zijn luchtmacht training af met een Harvard. Niet zijn favoriete kist. 
‘’Je had het gevoel alsof je met een vrachtwagen met een lading bomen onderweg was”, merkte hij schamper op. 
‘’Rond het tijdstip dat we geslaagd waren, kwam de oorlogsverklaring, vertelde Hart. De hele groep van 20 man 

werd onmiddellijk ingedeeld.  

Hart’s eerste taak was het vliegen van patrouillevluchten langs de 
Kanaalkust, dit met het oog op een eventuele invasie. Zijn toestel was een 
Westland Lysander, bekend om de korte start – en landingsstrip die dit 
toestel nodig had. Het werd later vaak ingezet bij het afzetten en 
bevoorraden van de Franse verzetsstrijders. 

 

Bladzijde uit het logboek van Hart. De foto's, genomen met de 
camera die gekoppeld was aan de boordkanonnen, zijn er 

bijgeplakt voor identificatie doeleinden 

Messerschmitt 109 Mitsubishi A6M Zero 

Westland Lysander 
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Na de evacuatie van de, overwegend Britse, troepen uit Duinkerken in juni 1940 werd Hart overgeplaatst naar de 
jachtvliegtuigen. Na slechts een week training op de Spitfire werd hij ,,paraat” gekwalificeerd en ingedeeld bij No. 
602 Squadron. 

Hart kwam niet direct in actie. Zijn nieuwe squadron was al dermate uitgedund dat het aan aanvulling en herindeling 
toe was. De Luftwaffe had de overhand en viel de vliegvelden aan, terwijl de Engelsen alles in het werk stelden de 
productie van vliegtuigen en de opleiding van piloten op te schroeven. 

Over verhoudingen gesproken: toen de luchtoorlog van start ging had de Luftwaffe 700 à 800 Me-Bf-109s. Met de 
bommenwerpers, de duikbommenwerpers (zgn. Stuka’s) erbij opgeteld waren circa 2.500 machines ter beschikking 
in België en het Noordwesten van Frankrijk. Fighter Command had 644 jachtvliegtuigen operationeel en 1.259 
vliegers. 

‘’De reden dat ze er een Canadees bijhaalden was enkel omdat ze een flink aantal mensen hadden verloren en ze 
moesten vervangen door andere nationaliteiten”, vertelde Hart. 
Canadezen, Polen, Tsjechen, Australiërs, Nieuw-Zeelanders en andere nationaliteiten kwamen erbij. 
De meeste Canadezen waren ingedeeld bij No. 1 Squadron RCAF, later omgedoopt tot No. 401. 

Hart maakte één of twee vluchten per dag, relatief weinig, vertelde hij. Sommigen maakten 3 of 4 acties per dag, 
gedurende de 114 dagen dat de luchtoorlog op haar hevigst was. Binnen een half uur was een Spitfire weer van 
brandstof en munitie voorzien. 

Zelf kwam Hart ongeschonden uit de Battle of Britain. Het aantal keren dat het voor hem een ‘’narrow escape” was 
waren echte talrijk. Eén staat echter in zijn geheugen gegrift. De keer dat de boordschutter van een Ju 88 de radiator 
van zijn machine wist te raken, vliegend op een hoogte van circa 20.000 voet en hij op het nippertje zijn basis wist te 
halen. 

‘’Het was bij Southampton, ruim 30 kilometer uit de kust boven Het Kanaal. Ik had eerst niet in de gaten dat ik 
geraakt was, totdat ik merkte dat de glycol (antivries) vlamvatte op de hete uitlaat. Het vuur laaide behoorlijk op. Ik 
schakelde de motor uit en zette koers naar de basis. Ik haalde net het vliegveld in Westhampnett”. 

De Duitse vliegers hadden in het algemeen veel meer ervaring dan de geallieerde. Velen waren actief geweest 
tijdens de Spaanse burgeroorlog en tijdens de Blitzkrieg op het Europese vaste land, met name aan het Oostfront. 
Gerhard Barkhorn, de nummer 2 op de Duitse lijst van ,,azen”, had 301 overwinningen op zijn naam staan. 

‘’Sommige Duitse piloten vlogen heel agressief, anderen weer niet. Maar een paar PK’s meer en een beetje 
slimmigheid maakten het verschil”, aldus Hart. Over zijn eigen vliegkwaliteiten zei Hart: ‘’goed genoeg om te 
overleven”. 

De balans van de Battle of Britain: 
1.023 geallieerde machines gingen neer 
tegenover 1.887 van de Luftwaffe volgens cijfers 
van de RAF; 
544 vliegers van Fighter Command verloren het 
leven, waaronder 23 Canadese; tegenover bijna 
2.600 Duitse vliegers. 
Aan Duitse zijden vielen 735 gewonden en 925 
werden gevangengenomen. De Luftwaffe verloor 
hiermee een groot aantal ervaren vliegers, een 
klap die ze niet meer volledig te boven kwam.  

Na de Battle of Britain werd Hart een tijdlang instructeur, tot hij tot squadronleider werd bevorderd en het 
commando kreeg over No. 67 Squadron RAF in India en Birma. De Hawker Hurricanes moesten het hier opnemen 
tegen de Japanse Zero. 

 

Hurricanes in Chittagong, mei 1943 
Hart in India 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerard_Barkhorn
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,,Zeroes kwam ik maar een paar keer tegen, de Japanse piloten waren knap efficiënt”, vertelde Hart. Wel vond hij 
een keer een kogel in de cockpitruit. Er was met een geweer op hem geschoten toen hij een Japans schip onder vuur 
nam. 

Na het Aziatische intermezzo werd Hart geplaatst bij 112 Squadron in Egypte. Hij kwam daar eind februari 1945 aan. 
Het squadron had net de beschikking gekregen over de North American Mustang Mk IV. 
Volgens het logboek van Hart kreeg hij twee dagen de tijd om met deze machine om te gaan. Toen vloog hij zijn 
eerste missie in het nieuwe squadron: een bomaanval op een brug. 

Het logboek van Hart vermeld dat 
hij vrijwel dagelijks een missie 
vloog. Toen de oorlog haar einde 
naderde verleende No. 112 ook 
vaak ,,close air support’’ voor 
tankeenheden en voerde aanvallen 
op geringe hoogte uit op treinen, 
bruggen en spoorlijnen in Noord-
Italië, Joegoslavië en Oostenrijk. 

Na 1.452 vlieguren, bijna allemaal 
gevechtsvluchten, werd Hart 
onderscheiden met het 
Distinguished Flying Cross. 
De London Gazette van 15 juni 1945 maakte hiervan melding. De eerste alinea van het artikel luidde: 

‘’Deze officier heeft deelgenomen aan een groot aantal missies met verschillend karakter, inclusief aanvallen op 
zwaar verdedigde doelen zoals bruggen, artillerieopstellingen, versterkingen en transporten. Bovenal gaf hij blijk van 
een vaardig leiderschap, grote vastberadenheid en plichtsbesef”. 

Inderdaad: één van de weinigen waaraan zeer velen, heel veel te danken hadden. 

In 2016, op de 76ste Battle of Britain zondag, maakten twee CF-18s van de Royal Canadian Air Force een flyby op 
geringe hoogte over zijn huis. Vier generaties Hart namen voor een ogenblik plaats in de cockpit van één van de 
jachtvliegtuigen van 409 Squadron op Penticton Airport. 
Hart zelf sloeg dit over. Een week eerder had hij wel een rondje meegevlogen in een Harvard ter gelegenheid van zijn 
100ste verjaardag. 

Afsluitend zijn uitspraak: ,,er was werk aan de winkel en dat hebben we uitgevoerd”. 

 

John Stewart Hart, one of ‘’THE FEW”. 

 

 

  

 

 

Column: Herman Sligman 

Bronnen:  
Legion Magazine met foto’s van de familie Hart 
Wikipedia 

Mustangs van No.112 met 500-lbs bom 


