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Flebbe, Richard Harold    

Private  

Canadian Scottish Regiment 

Royal Canadian Infantry Corps 

K/54375 

 

 

 

 

    

 

 

Richard Harold Flebbe wordt geboren op 12 juli 1925 in Shell Lake, 
Saskatchewan, Canada. Hij is de jongste van het gezin van elf kinderen 

van vader Otto Conrad Flebbe (1876-1928) uit Indiana U.S.A. en moeder 
Cora May Rodocker (1893-1988) uit Nebraska U.S.A., zij zijn getrouwd op 

3 juni 1910 in Grand Island, Hall County, Nebraska in Amerika. Zij worden 
op 13 januari 1923 door naturalisatie Canadese staatsburgers. De vader 

van ‘Dick’, zoals hij genoemd wordt, overlijdt ten gevolge van een ongeluk 
op de boerderij als Dick drie jaar oud is. 

In 1935 hertrouwt Cora met Edward Bush in Price Albert, Saskatchewan. 

Dick heeft vijf broers, Walter Glenn, de tweelingbroers William Nicholls en 
Cecil Conrad, Gayhart (overleden bij geboorte) en Howard Louis. Het 

gezin bestaat verder nog uit vijf zussen Adella May (overleden bij 
geboorte), Iona May , Annamona May (verleden bij geboorte), Lura Elsie 

en Genieve Edith die op 13 december 1927 op 4-jarige leeftijd overlijdt. 
Het gezin is lid van de Lutherse Kerk. 

Richard gaat naar school in Shell Lake, Saskatchewan. In 1940 verhuizen 

ze naar een boerderij in Bridal Falls, British Columbia, Canada. Op 14- 

jarige leeftijd verlaat hij de school (tot grade 8) en gaat later werken als 

timmerman op een scheepswerf in Vancouver.  

Hij heeft blauwe ogen, kastanjebruin haar en heeft een gewicht van bijna 

59 kg en is 1.74 m, zijn neus -en keelamandelen zijn verwijderd in 1939 
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en verder heeft hij een litteken op zijn 

linkerhand op zijn eerste vinger. Bij de 

keuring geeft men verder aan dat hij 

ondergewicht heeft en tenger gebouwd 

is. Hij houdt van muziek en speelt graag 

gitaar en mondharmonica. 

 

 

 

 

 

 

  De enige foto die de familie nog van 

Richard heeft.       

 

Zijn broer Howard. 

 

Op 14 juli 1943 meldt hij zich in Vancouver aan voor het Canadese leger, 

net als zijn drie broers die ook in het leger zitten. Zijn broer Howard is 

Sergeant . Richard Harold wordt geplaatst bij het #11e District Depot in 

Vancouver en gaat op 19 augustus 1943 naar Wetaskiwin, Alberta, bij het 

#133 Canadian Army Basic Training Centre.  

 

  

 

 #133 

Canadian 

Army Basic 

Training 

Centre. 

Bron : The 

City of 

Wetaskiwin 

Archives. 
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Daar blijft hij tot 19 oktober en wordt dan geplaatst in Calgary, Alberta, 

bij het A-16 Canadian Infantry Centre. Richard Harold wordt op 23 

november 1943 opgenomen in het hospitaal voor influenza en wordt op 3 

december weer ontslagen. Op 13 oktober 1944 verlaat hij Canada en gaat 

over zee naar Engeland waar hij aankomt op 20 oktober 1944. In 

Engeland wordt zijn eenheid genoemd de 1ste Canadian Infantry Training 

Unit.  

 

17 november 1944 gaat Richard Harold naar het oorlogsgebied van 

noordwest Europa en op 5 januari 1945 volgt indeling bij het Canadian 

Scottish Regiment, bij de B Compagnie. 

Begin februari 1945 worden 500.000 geallieerde soldaten in het gebied 

rondom Groesbeek en Nijmegen bijeengebracht, samen met een groot 

aantal kanonnen, voertuigen en ander materieel. Dit voor Operatie 

Veritable en heeft als doel het verdrijven van de Duitse troepen uit het 

Reichswald. Dit zodat een veilige oversteek over de Rijn in Duitsland 

gemaakt kan worden door de geallieerde legers. De Britse en Canadese 

strijdkrachten komen vanuit het noorden oprukken, de Amerikaanse 

vanuit het zuiden, om zo de Duitsers in te sluiten.  
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De strijd wordt uitgevochten onder extreem koude en natte 

weersomstandigheden. Het is gaan dooien, waardoor de operatie ontaard 

in een groot modderbad. 

Het beboste terrein is ideaal voor de Duitse militairen om het te 

verdedigen en die alleen kunnen worden verdreven na genadeloze man-

tot-man gevechten. Op 16 februari 1945 start de 7e Infanterie Brigade (3e 

Canadese Infanterie Divisie) vanuit Bedburg, nabij Kleef, een aanval met 

als doel de weg van Kalkar in handen te krijgen.  

Ze worden ondersteund door tanks van de Britse Guards Armoured 

Division. Het heuvelige terrein, waardoor men optrekt, wordt in het 

noorden begrensd door een hoger stuk bos, het Moyland bos. De Regina 

Rifles vallen het westelijke gedeelte van het Moyland bos aan, 1.5 

kilometer verder gaan de Royal Winnipeg Rifles naar het Heseler Feld. Op 

diezelfde dag betrekt het Canadian Scottish Regiment een positie kort 

achter de beide regimenten. Dit in afwachting van wat komen gaat.  

In de namiddag van 17 februari 1945 zetten de A- en D-compagnie van 

het Canadian Scottish Regiment, in het volle zicht van de vijand, een 

aanval in op het hoogste punt van het Heseler Feld. Ondanks zware 

verliezen door Duits mitrailleur- en mortiervuur weten beide compagnies, 

op enkele honderden meters na, hun beoogde doel te bereiken. 

De operatie vindt plaats tussen 8 februari en 22 februari 1945. Het 

Canadian Scottish Regiment heeft 168 slachtoffers te betreuren.  

Een van de slachtoffers is Richard Harold Flebbe. Hij sneuvelt op dinsdag 

20 februari 1945 op 19-jarige leeftijd. Hij wordt tijdelijk begraven op  de 

tijdelijke oorlogsbegraafplaats in Bedburg, Duitsland.  

Op 19 september 1945 wordt hij herbegraven op de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats Groesbeek, graf X. H. 3.  

 

Zijn broer Howard overleeft de Tweede 

Wereldoorlog en keert terug naar Canada.  De 

tweelingbroers Conrad en William gaan niet 

overzee en dienen in Canada. Richard Harold is de 

enige zoon van het gezin Flebbe die na de oorlog 

niet terugkeert naar Canada. 

     Zijn tweelingbroers.                   
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Cap Badge Pin van Richard Harold Flebbe.    

 Bron : Conrad Flebbe                                     

         Memorial Cross Richard Harold Flebbe.           

                                                                                                                          

Onderscheidingen: 1939-45 Star, France Germany Star, War Medal 1939-

1945, Canadian Volunteer Service Medal and Clasp. 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal : Gijs Krist, Research Team Faces to Graves. 

* Heeft u een foto van deze soldaat of aanvullende informatie neem dan 

contact op met info@facestograves.nl 

 

Bronnen: 

Met dank aan Conrad Flebbe 

Foto’s Conrad Flebbe 
Commonwealth War Graves 

Library and Archives Canada 
Wikipedia 
Canadiansoldiers.com 

Edwin van der Wolf (ICB Holten) 

 

mailto:info@facestograves.nl
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Foto Fred Hulsman 

 

 

 

 

 

 

 

 


