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Kindersley, Robert Erskine Gordon  

 

Captain  

  

Royal Canadian Engineers 

 

2nd Battalion, RCE   

  

 

   

 

 

 

 

 

 

  Robert Erskine Gordon Kindersley wordt geboren op 2 november 1906 

aan de rand van Exeter, Devonshire, Engeland. Hij is de jongste van zes 

kinderen van kolonel Charles Porcher Kindersley en zijn, in Canada 

geboren vrouw Jean Ramsay Brown. Hij wordt liefdevol Robin genoemd, 

een veel voorkomende Engelse bijnaam voor Robert. 

 

  Robin groeit op het familielandgoed in Dorset op en leert paardrijden en 

schieten op het uitgestrekte terrein. Na de middelbare school aan de 

Oundle School gaat Robin naar de universiteit van Cambridge, naar het 

Magdalene College. In 1927 vertrekt Robin uit Engeland naar Zuid-

Amerika en werkt eerst in de olievelden van Columbia, gevolgd door vijf 

spannende jaren in Talara, Peru bij Imperial Oil. 

 

  In 1934 gaat Robin over naar de fabriek van Imperial Oil in Sarnia, 

Ontario, Canada - een verhuizing die samenvalt met zijn huwelijk met 

Ruth Lawson uit London, Ontario. Hij verhuist later naar het hoofdkantoor 

van IO in Toronto en het is daar dat hij zich inschrijft in het Canadese 

leger bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Met zijn Officer 

Candidate Course-opleiding op school en met waardevolle ervaring als 

ingenieur krijgt Robin een aanstelling aangeboden bij het 2nd Canadian 

Pioneer Battalion van de Royal Canadian Engineers, 2nd Division. Na een 

training in Camp Borden wordt Robin in juni 1940 benoemd tot Lieutenant 
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onder commandant Lt-Col Sutherland en in augustus van datzelfde jaar 

vertrekt hij samen met het 2nd Battalion uit Halifax op de HMS Georgic. 

Een week later gaat de eenheid aan land in Helensborough aan de rivier 

de Clyde in Schotland en reist met de trein zuidwaarts naar Aldershot 

terwijl hij getuige is van de Battle of Britain die boven hem in de lucht 

woedt. 

 

In december 1942 wordt Robin gepromoveerd tot Captain. De volgende 

jaren omvatten onder meer verschillende trainingen in Heavy Bridging en 

Bomb Disposal. Daarnaast worden verschillende projecten uitgevoerd, 

waaronder de bouw van Dunsford Aerodrome in Surrey en de uitbreiding 

van St Eval Aerodrome in Cornwall. 

 

Uiteindelijk gaat de eenheid van Robin op 26 juli 1944 naar Frankrijk, 

waar ze de wegen en bruggen rond Normandië opruimen, repareren en 

opnieuw opbouwen. Het Battalion bundelt vervolgens de krachten met het 

Anglo-Canadese 21ste  leger van Monty in Noord-Frankrijk, bevrijdt België 

en trekt verder Nederland in. Miljoenen Nederlanders hebben vreselijk 

geleden door de 'hongerwinter' van 1944-45 en de RCE vergemakkelijkt 

de komst van voedsel, medicijnen en andere vitale voorraden voor een 

uitgehongerde bevolking. 

 

In mei 1945 geven de Duitsers zich uiteindelijk over, maar het kritieke 

werk van het repareren van de infrastructuur blijft bestaan. Robin's 

eenheid wordt gestationeerd in Zutphen 

ten noordoosten van Nijmegen en bouwt 

een brug over de rivier de IJssel. 

 

Vanwege zijn lange staat van dienst is 

Robin een van de eersten die uit de 

krijgsdienst zal worden ontslagen. 

 

Op de ochtend van 31 mei - zijn laatste 

dag in dienst - wil hij enkele gevaarlijke 

granaten onschadelijk maken, waarvan 

één met een booby-trap, die hem 

onmiddellijk doodt. Het is een tragisch 

einde aan vijf jaar onbaatzuchtige 

toewijding en moedige plicht jegens zijn 

Koning en vaderland. 
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Robin laat een weduwe achter die nooit hertrouwt, en twee jonge 

dochters, Barbara en Anne, die zich, door zijn lange afwezigheid, hun 

vader alleen herinneren door de weinige foto's en brieven die hij heeft 

geschreven. 

 

Robin krijgt de Canadian Volunteer Service Medal (CVSM) with clasp 

toegekend, 1939-45 Star, France-Germany Star, Defense Medal en War 

Medal. 

 

Captain Robert Erskine Gordon Kindersley ligt begraven in Groesbeek op 

de Canadese oorlogsbegraafplaats Groesbeek, grafnummer I. A. 11. 

 

 

 

Ter beschikking gesteld aan Faces to Graves door de familie van Capt. 

Kindersley. 
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