
Van de contactgroep    
 
Herdenking 22 september 2019  
Op zondag 22 september jl. stond Linden stil bij de herdenking van de vliegtuig crash op 17 
september 1944 en bij de viering van 75 jaar bevrijding.  
Onze dorpsgemeenschap kan terugblikken op een eerbiedwaardige herdenking en geslaagde dag. 
 
De gesneuvelde Amerikaanse militairen (‘our heroes’, ‘onze helden’ aldus Chief Warrant Officer mr. 
Nick Howlett in zijn speech) kregen het monument wat ze verdienen. 
Met dank op de eerste plaats aan Ruud Schrijvershof, de ontwerper en maker. 
De entree van Linden is verfraaid, we hebben 75 jaar vrijheid gevierd en we kregen het stralende 
weer dat we verdienden.   
En ook de samenwerking met het Comité herdenking en bezinning gemeente Cuijk en de Vereniging 
(Oud) Militairen gemeente Cuijk maakte deze dag tot een bijzondere.    
 
We mochten deze dag vele hoogtepunten beleven: 

- De ontvangst van gasten en genodigden in De Burcht, die onder begeleiding 
van ons gilde naar de kerk trokken; 

- De goed verzorgde vredesdienst in een bomvolle kerk, met muzikale bijdrage 
van onze Bonneke van Dijk - De Haan en passende liederen (zoals We Shall 
Overcome en Glory Glory Halleluja) welke voluit werden meegezongen;  

- De plechtigheid op het kerkhof, met militaire eer (de kranslegging door onze 
Amerikaanse gasten, het blazen van de Last Post en het zingen van de 
volksliederen) en het leggen van bloemstukken namens het gemeentebestuur 
en de dorpsgemeenschap Linden;   

- Het uitstekend verzorgde koffie- met broodjesbuffet in De Burcht; 
- De onthulling van het monument onder grote belangstelling door Frans 

Martens (dorpsoudste en ooggetuige van de vliegtuigcrash) met de 
allerjongste inwoners van Linden: samen trokken ze de parachute van het 
monument weg, een prachtigere symboliek is niet denkbaar. 

- De toespraken door locoburgemeester Maarten Jilissen en Chief Warrant 
Officer mr. Nick Howlett, de vertegenwoordiger van de Amerikaanse 
Ambassade na de onthulling van het monument; 

- De gezellige invulling van de middag dat een treffen werd van de veteranen, 
inwoners van Linden, genodigden en andere belangstellenden, in en rond De 
Burcht en op het gildeterrein. 

 
Ruud Schrijvershof mocht van veel aanwezigen de terechte complimenten in ontvangst nemen.  
Ook zijn er van alle kanten complimenten voor de speciale uitgave van Rond De Lindense Toren, een 
exemplaar om te bewaren. 
 
Wij spreken hierbij onze oprechte dank uit naar allen die de totstandkoming van het monument en 
van deze dag mogelijk hebben gemaakt. Door de handen uit de mouwen te steken, door mee te 
helpen bij de organisatie of door een bijdrage te leveren. Mooi was het ook dat de jongere jeugd van 
Linden betrokken was bij de herdenking van de vliegtuigcrash en 75 jaar vrijheid: vrijdagavond in De 
Burcht via een initiatief van De Ganzeveer en zondag bij de onthulling. 
  
Han Maassen en Bert Panhuizen hebben foto’s gemaakt van deze dag, welke te zien zijn op 
www.grootlinden.nl Ook de indrukwekkende toespraak van mr. Nick Howlett is op de website na te 
lezen. 

http://www.grootlinden.nl/


 
Met recht is 22 september 2019 een monument van een dag geworden, waar onze 
dorpsgemeenschap met trots op mag terugblikken.  
TK 
 


