Historisch Nieuws

Canadese bevrijders
Drie jaar geleden plaatsten we in deze rubriek een oproep van Wigger van der Horst uit Apeldoorn die op
zoek was naar gegevens over Canadese soldaten die in
1945 in Hilversum gelegerd waren. Aanleiding voor
zijn zoektocht was een foto van een groep Canadezen
voor de Ruysdaelschool. Deze foto kwam uit het ouderlijk huis; de familie Van der Horst had indertijd
twee Canadezen in huis. Wigger was op dat moment
net vier jaar oud en kon zich er weinig van herinneren.
Daarom was hij op zoek naar het verhaal achter deze
foto.
Inmiddels is bekend dat het om een groep van de Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders ging, die
tussen 19 mei en 14 juni 1945 in Hilversum in scholen
en bij particulieren gelegerd waren, o.a. de Julianaschool, de Gerardus Majellaschool en de genoemde
Ruysdaelschool. Inmiddels heeft Wigger zich tot doel
gesteld de namen van alle 155 afgebeelde militairen,
en ook alle achtergronden van de foto te achterhalen.
Onze oproep van drie jaar geleden was een eerste aanzet, maar inmiddels kunnen we spreken van een ware
queste die Wigger in contact heeft gebracht met vele
families in Canada en Nederland.
Tot nu toe heeft Wigger 100 van de 155 namen weten
te achterhalen. Namen waarbij nu ook een gezicht
hoort (zie de foto hieronder). Ook aanvullende informatie kwam boven water. De Stormont, Dundas and

Glengarry Highlanders hebben, voorafgaand aan DDay, gebivakkeerd in Cornwall, Engeland. Na de invasie hebben ze in Frankrijk o.a. bij Falaise gevochten,
om daarna geleidelijk naar het noorden te trekken. Na
de wapenstilstand zijn ze ongeveer een maand in Hilversum gelegerd geweest om daarna via Engeland
weer naar Canada terug te gaan. In Hilversum waren
ze behalve in scholen, ook in tenten in het Corversbos
ondergebracht.
Maar er kwam meer boven water. Zo bleek er een officers club gevestigd te zijn geweest in een villa aan de
Utrechtseweg. Op 6 juni deden de Highlanders mee
aan een overwinningsparade in Utrecht. En ook in het
Gemeentelijk Sportpark hielden 500 Highlanders een
parade.
Wigger hoopt nu dat er, door deze resultaten, bij onze
lezers nog een belletje gaat rinkelen en dat er zodoende nog weer nieuwe foto’s of aanvullende gegevens
boven water komen. Mocht u iets weten over de Highlanders in Hilversum, of heeft u mogelijk nog een foto
van deze Canadezen, neemt u dan contact op met:
Wigger van der Horst,
De Deel 10,
7335 MG Apeldoorn
055-541 83 03
e-mail: wiggervanderhorst27@planet.nl
EJP
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