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De Royal Canadian Navy.

Een beetje historie. 

Van de Naval Service Act uit 1910 tot en met haar aandeel in WO2. 

Om te lezen:  klik op Royal Canadian Navy of op foto's hieronder 

In deze editie:  Ceremonie Maassluis 
Varia 
Agenda    

https://www.facebook.com/rcl005.nl
http://www.rcl005.org/
https://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/Achtergrond%20Stories/De%20Royal%20Canadian%20Navy%20in%20de%20Tweede%20Wereldoorlog.pdf
https://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/Achtergrond%20Stories/De%20Royal%20Canadian%20Navy%20in%20de%20Tweede%20Wereldoorlog.pdf
https://www.rcl005.nl/archive/Magazines%20RCL005/Achtergrond%20Stories/De%20Royal%20Canadian%20Navy%20in%20de%20Tweede%20Wereldoorlog.pdf
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Maassluis. 28 augustus 2022. 

Burgemeester Edo Haan onthulde het 
monument voor de omgekomen 
bemanning van een Blenheim Mk IV 
van de RAF. 

Het stortte neer op 28 augustus 
1941 na beschoten te zijn door 
schepen van de Duitse Marine. 

Bij de onthulling waren, naast de vertegenwoordigster van 
de Royal British Legion, Elsa van Gelderen en een delegatie 
van het Royal Canadian Legion,  ,Liberation of the 
Netherlands’ Branch 005 circa zestig veteranen en 
belangstellenden aanwezig. 
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VARIA. 
 
13 augustus was de 81ste verjaardag van de oprichting van het 
Canadian Women's Army Corps (CWAC). 
21.642 vrouwen dienden tussen 1941 en 1946 bij de CWAC, 
van wie er 3.000 naar het buitenland gingen. 
 
Vrouwen wilden graag bijdragen aan de oorlogsinspanningen 
en na veel lobbyen werd de CWAC in 1941 opgericht. 
CWAC-leden werkten als medische assistenten, chauffeurs, 
stenografen, cijferbedienden, radaroperators en monteurs, 
om er maar een paar te noemen. Ze voerden ook 
administratieve en huishoudelijke taken uit. 
 
Na vijf jaar 'toegewijde en efficiënte dienst' werd de CWAC in 1946 ontbonden. 
Ze droegen niet alleen bij aan de oorlogsinspanning, maar de CWAC maakte ook de weg vrij 
voor vrouwen in de Canadese strijdkrachten. 
Je kunt hier meer lezen over deze ongelooflijke vrouwen: 

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/canadian-womens-army-corps 
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19 augustus 1942 – 19 augustus 2022. 
 
Dieppe Raid – Operation Jubilee. 
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,There are only three people in the world who have been 
awarded the Victoria Cross twice. Today we remember 
Captain Noel G. Chavasse, who was one of them’. 
 
Bovenstaand berichtje op een Facebook-account trok mijn 
aandacht. 
Nieuwsgierig als ik nu eenmaal ben, wilde ik dan ook weten; 
waarom en wanneer. Maar ook; wie zijn die andere twee. 
 
Dus zoeken op: 
 
 
De namen waren snel te vinden. 
 
Behalve kapitein Chavasse (arts) van het Royal Army Medical Corps (RAMC) waren dat: 
 
Kapitein Arthur Martin-Leake (chirurg) eveneens van het Royal Army Medical Corps 
en 
Kapitein Charles H. Upham, infanterist in 2e New Zealand Expeditionary Force (2NZEF). 
 
 
In chronologische volgorde:  
 
Arthur Martin-Leake verkreeg zijn eerste VC in 1902 tijdens 
de Tweede Boerenoorlog. 
 
Hij verzorgde gewonden minder dan 100 meter vanaf de 
vijandelijke linies. Hij werd beschoten, raakte gewond maar 
ging door met zijn taak tot hij van uitputting in elkaar zakte. 
Niet nadat hij opdracht had gegeven de gewonden eerst van 
water te voorzien. 
Zijn tweede VC werd hem toegekend in 1914. Voor zijn acties 
in de buurt van Zonnebeke, België. 
Onder voortdurende beschieting redde hij gewonden dichtbij de vijandelijke linies. 
Zijn commandant schreef in de aanbeveling: 
,,Zijn optreden in drie gevallen, tijdens de zware beschietingen van de verbandplaats, gaf 
zowel de gewonden als de medewerkers een enorm vertrouwen. Het is niet mogelijk een 
specifieke gelegenheid te noemen, hij gedroeg zich voortdurend zo”. 

Captain Arthur Martin-Leake 

Captain Noël G. Chavasse 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Boerenoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Boerenoorlog
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Arthur Martin-Leake overleed, 79 jaar oud, in 1953 in High Cross, Hertfordshire. 
Na crematie in Enfield Crematorium, Middlesex, werd Martin-Leake begraven in St John's 
Church, High Cross. Hij wordt herdacht met een plaquette en een boom in het National 
Memorial Arboretum in Alrewas, Staffordshire. 
 
Noël G. Chavasse verkreeg beide VC’s in de Eerste Wereldoorlog. Als gekwalificeerd arts 
werd hij opgenomen in het Royal Army Medical Corps toen WOI uitbrak. 
Zijn afdeling was ingedeeld bij het 10e Bataljon van het King’s (Liverpool) Regiment. 
Het bataljon was betrokken bij de gevechten rond Hooge in de buurt van Ieper. 
Hevige gevechten, van de 900 man van het bataljon overleefden slechts 140 manschappen 
en 2 officieren de strijd. 
Hierbij werd aan Chavasse onderscheiden met het Military Cross. 
Op dag 1 van de Slag bij de Somme had het 10e Bataljon de opdracht het dorp Guillemont 
aan te vallen. Ook daar leed het 10e Bataljon zware verliezen. Chavasse verzorgde zoveel 
mogelijk gewonden, dag en nacht. Twee keer liep hij verwondingen op door scherven en in 
één geval droeg hij een gewonde 500 meter ver naar een veilige plek. Tijdens zijn 
activiteiten verzamelde hij zoveel mogelijk herkenningsplaatje van gesneuvelden. 
In de aanbeveling stond: 
,,Hij redde het leven van minstens twintig zwaargewonden, afgezien nog van de lichtere 
gevallen die hij onder handen kreeg. Zijn moed en opoffering waren niet genoeg te prijzen”. 
In februari 1917 reikte koning George V hem het Victoria Kruis uit. 
 
In juli 1917 was Chavasse betrokken bij de Slag van Passchendaele, ook bekend als de 
derde slag om Ieper. 
Samen met zijn team zette Chavasse een vooruitgeschoven Eerste-
Hulp post op in een veroverde Duitse stelling. Bij een Duitse 
beschieting liep Chavasse een hoofdwond op. Tegen de adviezen in 
keerde hij, na behandeling, terug naar de opgezette post. Weer liep 
hij hoofdwonden op tijdens artillerievuur dat volgde. Hij gaf de 
dragers opdracht andere gewonden in veiligheid te brengen, hij 
meende te moeten blijven om zijn team te ondersteunen. Op 2 
augustus 1917 sloeg het noodlot toe. Hij liep ernstige verwondingen 
op in de buikstreek. De aard daarvan noodzaakte zijn team hem naar 
een veldhospitaal over te laten brengen. Op 4 augustus 1917 overleed 
Noël G. Chavasse, op 32-jarige leeftijd, aan zijn verwondingen. 
Hij werd begraven op de militaire begraafplaats in Brandhoek, België. 
Postuum kreeg hij het tweede VC toegekend. Op zijn grafsteen staan 
twee VC’s gegraveerd; het enige in de hele wereld. 

http://www.greatwar.co.uk/organizations/national-memorial-arboretum.htm
http://www.greatwar.co.uk/organizations/national-memorial-arboretum.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/King%27s_Regiment_(Liverpool)
https://en.wikipedia.org/wiki/King%27s_Regiment_(Liverpool)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Derde_Slag_om_Ieper
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Charles H. Upham is de enige die in WO2 de dubbele 
onderscheiding kreeg en de enige die ze ontving voor deelname aan 
gevechtsacties. 
Daarbij behoorde hij ook nog tot de overlevenden. 
 
De eerste viel hem ten deel voor acties op Kreta in mei 1941, 
waarbij hij ook gewond raakte door mortiervuur. 
Ondanks zijn verwonding droeg hij een zwaarder getroffen 
slachtoffer naar een veiliger plek. 
Bij een actie acht dagen later schakelde hij persoonlijk 
tweeëntwintig vijandige militairen uit. 
 
Het tweede VC was voor zijn acties op 14 en 15 juli 1942 tijdens de Eerste Slag bij El 
Alamein. 
Hij veroverde een vijandelijke positie en schakelde een tank en meerdere vijandelijke 
voertuigen uit.  
Hij bleef doorgaan ondanks zware verwondingen aan een arm totdat hij, door bloedverlies, 
bijna het bewustzijn verloor. Na verzorging van zijn wonden bleef hij bij zijn mannen en 
bleef vechten, ondanks meerdere verwondingen die hij opliep. 
Tenslotte werd zijn gedecimeerde compagnie door de vijand onder de voet gelopen en werd 
Upham krijgsgevangen gemaakt. 
Zijn krijgsgevangenschap en zijn herhaalde pogingen tot ontsnapping daaruit zijn een 
verhaal apart. Voor geïnteresseerden: https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Upham 
 
Uiteindelijk belandde hij in Colditz, de plaats waar ,,extreem lastige” krijgsgevangenen 
werden opgesloten. Daar werd hij door Amerikaanse troepen bevrijd. 
Hij werd naar Groot-Brittannië gestuurd, ontmoette Molly Mc Tamney weer, die daar als 
verpleegster werkzaam was. Zij trouwden op 20 juni 1945. 
Upham keerde terug naar Nieuwzeeland in september 1945, zijn vrouw volgde hem aan het 
einde van het jaar. 
Charles Hazlitt Upham overleed op 22 november 1994 
in Canterbury in het bijzijn van zijn vrouw en drie 
dochters. 
Een bescheiden grafsteen markeert zijn graf op de 
begraafplaats bij de St. Paul’s kerk in Papanui, een 
voorstad van Christchurch. 
 
Herman Sligman 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Upham
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Augustus 2022. Het Royal Canadian Legion eert veteranen met herdenkingsbanners. 
Bron: Legion magazine. 
 
 
Flying Officer Robert Lumgair van Morden Manitoba is een van de honderden veteranen 
die worden geëerd met het Memorial Banner-programma, georganiseerd door RCL  
Branches in heel Canada. 
 
De spandoeken zijn een eerbetoon aan lokale veteranen en worden op die manier zichtbaar 
voor iedereen in de gemeenschappen. 
Veel verhalen achter de namen zijn te vinden op de website van de betreffende Branch. 
 
De banners worden veelal gesponsord door familie, vrienden en/of bekenden. 
Op die manier krijgt een veteraan een ,,gezicht,,  en wordt geëerd voor zijn of haar inzet 
voor vrede en vrijheid. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://legionmagazine.com/en/2018/05/banner-projects-commemorate-veterans/
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Groesbeek, 27 augustus 2022. 
Bron: Facebook-account Faces-to-Graves. 
 

 
Bezoek uit Canada. 
 
30 deelnemers uit Guelph o.l.v. Tammy Atkins van het museum in Guelph. 
Welkom geheten door een aantal vrijwilligers van Faces to Graves, die hen naar de 13 
graven van de soldaten uit Guelph brachten en het levensverhaal van enkelen konden 
vertellen. 
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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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rcl005.nl/agenda-google-versie-3/



