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Inkpen, Harold Clifford    

Sapper  

11th Field Company 

Corps of Royal Canadian Engineers 

G/45452 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harold Clifford Inkpen wordt op 26 april 1920 geboren als zoon van Cecil 
en Nesta Inkpen in Cowbridge, Zuid-Wales. Hij is het oudste kind, met 

nog één broer en twee geadopteerde jongere zussen. De Baptistenfamilie 
verhuist naar Marchbank, Kings County, New Brunswick als Harold 

ongeveer zeven jaar oud is en zijn ouders beginnen daar een boerderij. 
Nadat hij de school heeft afgemaakt tot slechts niveau 6, werkt hij de 

volgende elf jaar op de familieboerderij i  Zijn jongere broer Dellwyn gaat 
later ook in dienst en vecht in Europa bij de Royal Canadian Artillery.  

Op 25 september 1941 gaat Harold, eenentwintig jaar oud, in Fredericton, 

New Brunswick in dienst bij het leger en wordt hij soldaat. Hij volgt een 

oopleiding tot smid in Woodstock, New Brunswick, van oktober 1941 tot 

maart 1942. Nadat hij voor zijn Blacksmith "C" examen is geslaagd, wordt 

hij soldaat bij de Genie van het Corps van de  Royal Canadian Engineers 

(RCE). Daarna reist hij naar Petawawa, Ontario, waar hij bijna een maand 

traint op het RCE Training Center. Harold keert terug naar de Atlantische 

provincies en vertrekt op 14 juni 1942 uit Halifax, Nova Scotia, om naar 

het Verenigd Koninkrijk te gaan ii 

Hij komt er op 26 juni 1942 aan, en de dag erna wordt hij toegewezen 

aan de No 1 Canadian Engineer Reinforcement Unit (CERU). De 

belangrijkste taak van de RCE aldaar is om het Verenigd Koninkrijk voor 

te bereiden op oorlog mocht de vijand binnenvallen. Ze zetten 

strandobstakels, bunkers, tankgrachten en mijnenvelden in elkaar.  
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Andere opdrachten die ze uitvoeren, zijn het repareren van Britse wegen 

om de voortgang van militair verkeer te verbeteren, evenals het bouwen 

van militaire luchtmachtbases en ziekenhuizen. Zij trainen ook voor de 

invasie van Europa. 

Na de invasie op D-Day  arriveert Harold op 9 juli 1944 in Frankrijk met 

eenheden van de 11th Field Company en zijn compagnie begint met het 

opruimen van obstakels en de bouw van bruggen in het gebied van Caen. 

Na Caen ondersteunde de eenheid de geallieerde opmars in Frankrijk en 

vervolgens door België, Nederland en uiteindelijk naar Duitsland. De 

compagnie neemt onder meer deel aan de Slag om Falaise, de Schelde, 

het Rijnland en de Rijn. Op 25 februari 1945 is de eenheid in Duitsland 

aangekomen toen de geallieerden de vijand bleven terugdringen. 

De inzet van de geniesoldaten is vooral nodig voor de Slag om het 

Rijnland tussen 8 februari en 11 maart 1945 (Operatie Veritable). 

Vanwege alle bombardementen die de Royal Air Force (RAF), de Royal 

Canadian Air Force (RCAF) en de United States Army Air Force (USAAF) 

hebben uitgevoerd - zoals het bombarderen van Dresden - is het 

belangrijk voor de RCE om er voor te zorgen dat er een route is voor de 

tanks en troepen van de geallieerden om op te trekken. 

De planners hebben in december 1944 besloten dat een Rijnoversteek 

nodig is om de oorlog te beëindigen door de controle over Berlijn over te 

nemen. Begin maart 1945 veroveren de geallieerden Keulen, dat zwaar 

verwoest is door hun bombardementen, en de geniesoldaten zijn er om 

hen te helpen hun weg naar de Rijn te vinden. 

Hitler wilde niets liever dan ervoor zorgen dat de geallieerden de Rijn niet 

oversteken. Op één na worden alle bruggen vernield en die wordt door 

Amerikaanse soldaten ingenomen en overgestoken. Wanneer de 

geniesoldaten eenmaal bij de Rijn zijn, worden bruggen gebouwd onder 

zwaar Duits lucht- en artillerievuur. Terwijl de strijdkrachten van de 

geallieerden en de luchtmacht proberen de Duitsers af te houden, werken 

de ingenieurs hard om voldoende bruggen te bouwen om de aanval over 

de Rijn te ondersteunen. 

Op 16 maart gaat de 11th Field Company een stuk grond bij Cleve op 

mijnen controleren om het veilig te maken voor de Queen's Own Cameron 

Highlanders of Canada. De volgende avond heeft de mijn-opruimings 

eenheid een aantal Duitse mijnen gevonden die ze veilig hebben opgetild 

en opgeslagen op twee stortplaatsen.  

De volgende dag, om 13.00 uur, gaan Luitenant O. H. Taylor, Sergeant C. 

V. Richards, Sapper Inkpen en zes andere soldaten op pad om de mijnen 

in de twee stortplaatsen te vernietigen. Een half uur later gaat er iets 

vreselijk mis. Er is een geweldige explosie en ze komen allemaal om. 
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Er wordt nooit een aanwijzing gevonden die aangeeft waarom deze 

tragedie heeft plaatsgevonden. 

Hij sterft als soldaat van de Genie op 18 maart 1945, vechtend bij de 11th 

(Lambton) Field Company van de Royal Canadian Engineers. 

Harold Inkpen wordt eerst begraven op de tijdelijke begraafplaats in 

Bedburg, Duitsland. 

Later wordt hij herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaat in 

Groesbeek, graf V. D. 6. 

 

Op deze begraafplaats, ten zuidoosten van 

Nijmegen, liggen 2331 Canadese militairen 

van WWII iii Alle Canadese soldaten die 

omkomen tijdens de slag om het Rijnland 

worden eerst tijdelijk begraven in Duitsland. 

Generaal H.D.G. Crerar, commandant van 

de Canadese landstrijdkrachten, staat erop 

dat gesneuvelde Canadese soldaten niet op 

Duits grondgebied zijn begraven en daarom 

worden ze naar Groesbeek verplaatst. 

 

 

De leden van 11th Field Company, RCE, die 

omkomen in de explosie zijn: 

Lt Taylor, Owen Howard 

Spr Anderson, Erick Frederick Rask 

Spr Brown, Albert Brown  

Spr Inkpen, Howard Clifford  

Spr McLellan, Donald Angus  

Sgt Richards, Charles  

Spr Sponagle, Neil Truman  

Spr Steffler, Alphonse Anthony John  

       

  

 

        Bron: Kings County Record, April,             

        1945. (Van de collective van 

        Connie Cripps) 
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De onderscheidingen van Sapper Harold Clifford Inkpen: 

- 1939 - 1945 Star 

- France and Germany Star 

- Defence Medal 

- War Medal 

- Canadian Volunteer Service Medal and Clasp.  

             

Hij komt om het leven op de leeftijd van 24 jaar – een vrijgezel, een boer,  

een smid, een held.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal: Angela McMillan van Belleisle Regional High School, 

Springfield, NB voor het ‘Lest We Forget’ – initiatief.  

 

Ter beschikking gesteld aan Faces To Graves met dank aan Stephen 

Wilson, Belleisle Regional High School. Aanvullende informatie Ken 

Holmes, historicus van Royall Canadian Military Engineers. 

 

Video van een student op Belleisle Regional High School als onderdeel van 

het Lest We Forget-initiatief van de school: http://youtu.be/2dQRkleX9zc 

 

Voetnoten: 

i   Military service files of Sapper Harold Clifford Inkpen obtained from Library and 

Archives Canada, 395 Wellington Street, Ottawa, Ontario.  

ii   Canada in WWII – Juno Beach Centre. 18 May 2009 

http://www.junobeach.org/e/4/can-tac-rce-e.htm  

iii   Paul Reed. Groesbeek War Cemetery. Battlefields of WWII. 09 Oct 2008, 18 May 

2009. http://battlefieldsww2.50megs.com/groesbeek_war_cemetery.htm 

http://youtu.be/2dQRkleX9zc
http://www.junobeach.org/e/4/can-tac-rce-e.htm
http://battlefieldsww2.50megs.com/groesbeek_war_cemetery.htm
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