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Young, Richard Kenneth  

Private 

The Calgary Highlanders 

Royal Canadian Infantry Corps 

A – 114030 

 

      

 

 

 

 

Richard Kenneth Young wordt op 17 juli 1913 geboren in Goderich, 

Ontario. Hij is de zoon van Benjamin Franklin Young en Eva Mathilda 

Burnside. Ze zijn beide van Britse komaf. Hij heeft twee broers George 

Scott en Franklin Emmerson.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Benjamin en Eva Young met, van links naar rechts, 

Richard, George en Franklin (datum onbekend) 

 

Hij heeft ook een halfzusje, Mrs. Albest Worsell. Moeder Eva Mathilda is 

overleden in december 1918, Richard is dan pas vijf jaar oud. Vader 

Benjamin hertrouwt met Clara Viola. De familie bezoekt de 

presbyteriaanse kerk. 
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Na zes maanden High School verlaat Richard op 16-jarige leeftijd het 

onderwijs. In de jaren daarna heeft hij verschillende banen. Hij werkt op 

een boerderij, in de bouw, in een zuivelfabriek en is 

vrachtwagenchauffeur. De laatste negen jaar voor zijn aanmelding in het 

leger vaart hij als 4e machinist op schepen die over de Canadese meren 

erts vervoeren. Zijn laatste werkgever is de Central Steamship Company 

in Sault Ste. Marie, Ontario. Na de oorlog wil hij graag weer gaan varen. 

In zijn vrije tijd gaat hij graag dansen en naar de film of gaat hij een potje 

kaarten. Hij is geen grote drinker en rookt af en toe een sigaret. 

In 1940 wordt in Canada de National Resources Mobilization Act 

aangenomen. Beschikbare mannen worden opgeroepen zich te registeren 

om in dienst te gaan, in eerste instantie om het thuisland Canada te 

verdedigen. Later worden deze mannen ook ingezet voor dienst overzee. 

Eén van deze mannen is Richard Kenneth Young. Op 30 december 1942 

meldt hij zich in London, Ontario, voor zijn dienstplicht. Hij is dan 29 jaar 

oud. Hij krijgt legernummer: A - 603583. Hij is op dat moment officieel 

woonachtig in Goderich, Ontario, zijn geboorteplaats.  

Hij is gezond en vrijgezel, heeft bruine ogen en bruin haar. Hij is 1.63 

meter lang en weegt 71 kilo. Op zijn neusbrug heeft hij een litteken. Hij 

heeft geen ervaring in welk legeronderdeel dan ook. Zijn voorkeur gaat uit 

naar een functie binnen de Canadese marine. 

In eerste instantie wordt Richard ingezet in #1 Clearing Depot in London, 

Ontario. Op 7 juni 1943 wordt hij ingedeeld bij het regiment Oxford Rifles 

in Prince George, B.C. waarna hij op 16 juni wordt ingedeeld bij de 

Winnipeg Grenadiers. 

Op 12  juli van hetzelfde jaar wordt hij voor speciale dienst overgeplaatst 

naar het eiland Kiska, Alaska, U.S.A. Op dat moment nog bezet door de 

Japanners. Hij is dan onderdeel van een enorme Amerikaanse – Canadese 

troepenmacht die vanuit Nanaimo verscheept wordt naar Adak, Alaska. De 

Canadese troepenmacht bestaande uit de Winnipeg Grenadiers, de Rocky 

Mountain Rangers en de Canadian Fusiliers vormen samen de Greenlight 

Force. Op 16 augustus 1943 wordt Kiska heroverd, de Japanners zijn dan 

al gevlucht.                                                   

 

 

 

 

      Kiska Patch.      

Inschepen voor Kiska.   

   

Inschepen voor Kiska 
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De maanden daarna verblijft de Greenlight Force op Kiska voor onder 

andere het aanleggen van wegen. Dinsdag 3 januari 1944 keert Richard  

terug en mag hij dertig dagen met betaald verlof.                                                          

Uiteindelijk keert Richard terug bij de Winnipeg Grenadiers op 4 april 1944 

en meldt zich aan voor actieve dienst. Hij moet opnieuw een 

aanmeldingsformulier invullen, ditmaal in Gordon Head, B.C., wordt 

medisch getest en krijgt een nieuw legernummer: A – 114030. 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf 4 mei krijgt hij drie weken verlof om zich voor te bereiden op zijn 

vertrek naar Engeland. Op 25 mei vertrekt hij met een schip dat hem naar 

Engeland brengt, op 2 juni 1944 komt hij daar aan. Twee maanden later, 

op 4 augustus 1944, gaat Richard opnieuw aan boord van een schip, 

ditmaal naar Frankrijk. Daar wordt hij ingedeeld bij het regiment The 

Calgary Highlanders.  

Richard krijgt maar kort de tijd om te wennen aan het feit dat hij zich 

bevindt in oorlogsgebied. Op 8 augustus worden The Calgary Highlanders 

ingezet in Operatie Totalize, hun opdracht is het innemen van de brug 

over de Laize bij Bretteville. Vlak na middennacht vertrekt het regiment 

van Ifs naar Verrières waar ze om 01.30 uur aankomen. De hele nacht 

luisteren ze naar overkomende vliegtuigen en het geluid van hevige 

bombardementen. Na een uur of vier verlaten ze hun loopgraven en 

marcheren door naar Rocqancourt. In het ochtendlicht zien ze de 

silhouetten van honderden vrachtwagens, tanks en andere 

legervoertuigen. En heel veel manschappen. Om 11.00 uur gaat het 

regiment verder richting Caillouet, drie kilometer verwijdert van hun doel, 

Bretteville. Op de route zien ze gestrande legervoertuigen, wrakstukken 

van geweren en heel veel dode Duitse en Canadese soldaten. De weg naar 

Bretteville is zwaar gebombardeerd en nauwelijks begaanbaar, maar de 

opmars gaat voorspoedig. Er is vrijwel geen sprake van Duits verzet. Om 

17.00 uur hebben The Calgary Highlanders, samen met het regiment de 

Maisonneuve, de brug over de Laize veilig gesteld. Maar op de heuvels 

rond het dorp wemelt het echter nog van de Duitse troepen en het duurt 

tot de volgende ochtend voordat zij zich hebben overgegeven.  
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Na vierentwintig uur marcheren, aanvallen en wachten op tegenaanvallen 

is iedereen moe, hongerig en vies en is er tijd voor een paar dagen rust. 

Elf Calgary Highlanders sneuvelen tijdens Operatie Totalize, Richard 

overleeft zijn vuurdoop. De rust is van korte duur. Op 12 augustus wordt 

het regiment ingezet bij de slag om Clair-Tison. 

Clair-Tison is een dorp met wat stenen boerderijen, gelegen in een vallei. 

Na een dag lopen, het is zeer warm, gaan de Highlanders de nacht in 

zonder slaap. Om 01:45 uur, het is een donkere, mistige nacht, wordt de 

aanval ingezet.  Allereerst wordt Le 

Mesnil ingenomen, een dorp ten 

noorden van Clair-Tison. Op 13 

augustus, om 14.00 uur, wordt de 

aanval op Clair-Tison ingezet. De 

Canadezen worden hevig onder 

vuur genomen door Duitse 

legereenheden, maar in de avond 

wordt ook hier een brug over de 

Laize ingenomen.  

Wat volgt in augustus is een lange route door velden, bossen en dorpen 

met grote en kleine veldslagen en met weinig tijd voor rust en eten, dwars 

door Normandië, op weg naar de rivier de Seine. 

Na hevige gevechten in het Forêt de la Londe, waar de Canadezen voor 

het eerst kennis maken met de tactiek van de Duitse troepen om 

mortiergranaten af te schieten in boomtoppen, waardoor er niet alleen 

granaatscherven in het rond vliegen, maar ook brandende boomtoppen, 

steken The Calgary Highlanders op 28 augustus bij Elbeuf de Seine over. 

Richard wordt die dag ziek. Hij heeft een zware buikgriep. Ruim een week 

wordt hij behandeld in een veldhospitaal. Op 4 september keert hij terug 

bij zijn regiment. The Calgary Highlanders zijn dan, via Rouen,  

aangekomen in Dieppe.  

Dieppe is voor veel Canadese strijders een zwarte bladzijde in de 

geschiedenis. In augustus 1942 zijn hier meer dan 900 Canadese soldaten 

om het leven gekomen. De landing op het strand bij Dieppe is een ramp. 

Slecht voorbereid en weinig ondersteuning vanuit de lucht. De Calgary 

Highlanders die wel zijn ingescheept, maar het strand nooit hebben 

bereikt omdat ze als reservetroepen worden achtergehouden, worden nog 

jaren achtervolgd door de vreselijke herinneringen aan die dag. Op de 

Canadese begraafplaats, die tijdens de bezetting al die jaren is 

bijgehouden door de inwoners van Dieppe, houden ze een 

herdenkingsdienst. 
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De rust in Dieppe is van korte duur. In de vroege ochtend van 5 

september, het regent pijpenstelen en het is koud, worden ze per truck 

vervoerd naar Montreuil, zeventig kilometer ten zuiden van Duinkerke. 

Duinkerke en omgeving worden door de Duitsers zwaar verdedigd. En de   

Calgary Highlanders, met Duinkerke in zicht, vechten van boerderij naar 

boerderij onder constant artillerievuur. Het is gevaarlijk en deprimerend. 

Het lukt uiteindelijk niet om Duinkerke in te nemen. Op 18 september 

vertrekken de troepen per truck vanuit Loon Plage naar Antwerpen, op 4 

september ingenomen door de Britten, door de velden van Ieper die nog 

duidelijk de sporen dragen van de Eerste Wereldoorlog. Duinkerke zal tot 

het einde van de oorlog in handen blijven van de Duitsers. Richard is met 

zijn regiment op weg naar de Slag om de Schelde. 

Drie dagen krijgt Richard wat rust. Vanuit Antwerpen vechten de Calgary 

Highlanders zich over het Albert Kanaal, de start van de Slag om de 

Schelde, naar het Turnhout Kanaal richting Eindhoven waar ze verblijven 

tot 3 oktober 1944. Ook nu is de rust van korte duur.  

Via Lochtenberg en Brasschaat wordt het regiment ingezet in Hoogerheide 

bij de Slag om Woensdrecht. Tweeënzeventig uur wordt hier hevig 

gevochten. Richard verliest dertig van zijn strijdmakkers en raakt zelf 

zwaar gewond. Zo zwaar, dat hij gerepatrieerd wordt naar Engeland. Daar 

worden de schotwonden in zijn linker heup en borstkas behandeld. Nadat 

hij genezen is verklaard wordt hij op 7 januari 1945 opnieuw verscheept 

naar het vasteland van Europa waar hij terugkeert bij zijn regiment. 

De Calgary Highlanders brengen de winter door in de buurt van Nijmegen, 

Nederland. Ze bewaken de grens bij Groesbeek en de brug bij Grave, twee 

weken op, één week af.  

Vanaf 1 februari begint voor Richard  en 

zijn regiment de voorbereiding op 

Operatie Veritable. Vanaf Berg en Dal 

vertrekken ze richting de grens en 

verblijven ongeveer vijf kilometer van 

Wyler, Duitsland, in de bossen, 

wachtend op wat komen gaat. Op 8 

februari, om 5 uur in de ochtend wordt 

de aanval op Wyler ingezet. De slag om 

Wyler blijkt lastiger dan gedacht en zal acht 

uur duren, dertien Calgary Highlanders 

sneuvelen. Ze verblijven nog twee dagen in 

de ruïnes van Wyler en gaan daarna terug 

naar Berg en Dal en Nijmegen. 

Wyler 
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Op 18 februari vertrekt het regiment richting het Moyland bos. Midden in  

de nacht nemen ze hun posities in en voor de komende 48 uur 

patrouilleren ze, vinden er wat schermutselingen plaats met Duitse 

soldaten en beschieten ze Slot Moyland.  

Na Moyland volgt het Hochwald. Een dichtbegroeid bos, met soms maar 

een paar meter zicht waardoor de kans groot is in een hinderlaag te 

lopen. Hier start Operatie Blockbuster. Het doel van de Calgary 

Highlanders is het innemen van de westkant van de noordelijke rand van 

het bos. Net na middernacht, op 27 februari, vertrekt het regiment, het is 

bewolkt en er is geen maanlicht om de mannen bij te schijnen. De 

boerderijen die ze in het open landschap passeren lijken verlaten. Pas bij 

het ochtendlicht ondervinden ze weerstand van Duitse soldaten, maar het 

lukt ze hun doel te bereiken, worstelend door modder en sneeuw, en om 

half elf in de avond kan er eindelijk, na vierentwintig uur, een warme 

maaltijd gegeten worden. Er zijn 200 Duitse soldaten gevangen genomen, 

twaalf Calgary Highlanders sneuvelen deze dag in het Hochwald. Richard 

raakt tijdens deze gevechten zwaar gewond, hij heeft een schotwond in 

zijn onderbuik en wordt overgebracht naar een veldhospitaal. De artsen 

kunnen niets meer voor hem doen. Op 2 maart 1945 sterft Richard 

Kenneth Young, 31 jaar oud.  

Richard wordt tijdelijk begraven in Bedburg, Duitsland, vanwaar hij wordt 

herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats Groesbeek, plot 

IX.A.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Groesbeek – 17 september 2019 
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Richard heeft de volgende onderscheidingen ontvangen: 

 1939 – 1945 Star 

 France & Germany Star 

 War Medal, 1939 – 1945  

 Canadian Volunteer Service Medal & Clasp 

 

 

Levensverhaal: Sigrid Norde – Research Team Faces To Graves. 

 

Bronvermelding: 

Commonwealth War Graves Commission 

Library and Archives Canada 

David J. Bercuson, Battalion of Heroes – The Calgary Highlanders in World War 

II, The Calgary Highlanders Regimental Foundation, 1994 

https://nl.pinterest.com/pin/493073859183934658/ 

https://www.veterans.gc.ca/eng/remembrance/memorials/canadian-virtual-war-

memorial/detail/2233095 
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