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Essex Scottish Regiment                 
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Edward (Ted) Bartholomew wordt geboren op 15 oktober 1918 in Port 

Stanley, Ontario, Canada. Hij is het jongste kind in een gezin met vier 

kinderen. Vader Frederick Charles is station-agent bij het L&PS Depot, hij 

wordt geboren in 1882 en overlijdt in 1968. Moeder Bessie Annette 

Robinson wordt ook in 1882 geboren en zij overlijdt in 1962. Ze trouwen 

in 1905 in Carlisle, Engeland, en zijn lid van de Church of England. De 

oudste van de vier kinderen is zus Hilda, zij wordt in Engeland geboren en 

trouwt later met Cunningham, ze overlijdt in 1992. De familie emigreert 

vanuit Noord-Engeland naar Canada, een succesvol levensmiddelenbedrijf 

achterlatend. Na Hilda volgt oudere broer John Cecil en de jongste in het 

gezin is zus Bessy, zij wordt geboren in 1919 en overlijdt in 2003. Bessy is 

getrouwd met Douglas Baker. Het gezin woont dan in Sydenham Street, 

voordat ze verhuizen naar een groot huis, bekend als The Presbyterian 

Manse, aan de westkant van de rooms-katholieke kerk in George Street. 

De familie woont hier zeventig jaar.  

Ted zit dertien jaar op school waarvan vier jaar Highschool in St. Thomas, 

hierna volgt hij één jaar de Special Commercial Course. Hij is een 

bedreven en succesvol sporter, speelt zelfs in het plaatselijke ijshockey 

kampioensteam. Andere sporten die hij graag beoefent zijn baseball en 

tennis. Ook wint hij een lokaal badmintontoernooi. Hij is een goed leider in 
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zijn teams en iedereen in Port Stanley mag hem graag. Ze zien hem 

dansen in het Pavilion, tafeltennis spelen bij zijn oom of poolbiljart spelen 

in Bill Young’s Poolroom. Ted heeft blauwe ogen en blond haar en is 

alleenstaand. In de jaren dertig heerst er een dansgekte, waar Ted graag 

aan mee doet. Zijn zus Hilda trouwt met Archie Cunningham, een van de 

beste saxofoonspelers uit de omgeving, die bij diverse bands speelt. Ook 

zus Betty trouwt met een muzikant, Doug Baker, die op de trombone 

speelt en zelfs bandleider is. Zo is Ted omgeven door opwinding en glitter 

en hij geniet hiervan.  

 

Als Ted zich vrijwillig meldt voor dienst is hij sinds één maand werkloos. 

Daarvoor werkt hij op het kantoor van de Ford Motor Company in 

Windsor. Zijn eerste baan is op het kantoor bij de Canadian Steamship 

Lines, de Century Coal Company. Dit bedrijf regelt elk jaar het transport 

van honderdduizenden tonnen kolen in de haven. Samen met meerdere 

plaatsgenoten besluit hij zich te melden voor het leger. Na zijn dienst wil 

Ted wel weer administratief werk gaan doen, maar dan met verschillende 

taken en ook wat meer fysiek werk. 

 

                         Pagina uit zijn Soldier’s Service Book 
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In eerste instantie 

meldt Ted zich in 

mei 1940 vrijwillig 

bij het Elgin 

Regiment, waar hij 

in juni 1941 de 

papieren voor 

Sergeant behaalt. 

Van 12 maart tot 12 

mei 1943 sluit Ted 

zich aan bij het 

Essex Scottish 

Regiment in 

Windsor. Hij is gek 

op het leger en geeft 

aan dat hij graag 

een actief soldaat 

wil worden en niet 

administratief. Ted 

is trots op zijn 

uniform van de ESR.  

Op 27 april 1943 

wordt Ted in 

London, Ontario, 

gekeurd voor zijn 

dienst. Hij is dan 

vierentwintig jaar en 

is een goed 

ontwikkelde, 

atletische jongeman. 

Hij is 1.70 m lang en 

weegt 62.5 kg. Hij is 

goed gezond, 

energiek en vrolijk. 

Thuis is er een 

stabiele financiële 

situatie en Ted is ook erg gehecht aan zijn familie. Hij is zelfverzekerd en 

geschikt als NCO (Non Commissioned Officer) bij de infanterie. Ted begint 

bij het Elgin Regiment en krijgt in mei 1943 een speciale opleiding bij de 

St. Thomas Cadets in Chatham. Op 25 november van dat jaar voltooit hij 

zijn opleiding tot Instructor Assistent in Camp Ipperwash. Hij is dan 

bevorderd tot Acting Lance Corporal en behaalt in Long Branch zijn “C” 

Wing. Hij meldt zich ook vrijwillig voor de Canadian Parachute Troop, 

maar hij komt niet door de selectie. Ted is klaar om overzee te gaan, naar 
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de oorlog in Europa, dat is zijn grote wens. Toch moet hij nog een paar 

maanden wachten, in Camp Ipperwash krijgt Ted nog de cursus No 923 

“D” Wing Physical Training en kwalificeert zich als “Q.II”. Hij wordt in april 

weer benoemd als Acting Corporal en volgt daarna in juni de “C” Wing 

Chemical Warfare Course in Long Branch.  

Eindelijk is het dan zo ver en volgen voor Ted, na een week 

inschepingsverlof, de laatste voorbereidingen voor zijn vertrek. Op 11 

oktober 1944 vertrekken ze per schip naar het United Kingdom, waar ze 

op 21 oktober arriveren. Ted is dan ingedeeld bij de 2nd Canadian 

Infantry Reinforcement Unit. Halverwege de maand november tot eind 

december is hij in het 18th Canadian General Hospital voor zijn 

amandelen. Hij voegt zich daarna bij het 2nd Canadian Infantry Training 

Regiment.  

Vanuit het United Kingdom vertrekt Ted op 10 februari 1945 per vliegtuig 

naar noordwest Europa, waar hij op 21 februari wordt ingedeeld bij het 

Essex Scottish Regiment.  

Op 14 februari 1945 wordt het Essex opgeroepen, ze moeten vanuit 

Nijmegen via Mook-Gennep-Hekkens door het Reichswald naar Kleef en 

Kalkar optrekken en met ondersteuning van Kangaroo’s (tanks) lukt dat 

gestaag. Op 18 februari zijn ze in de buurt van Kalkar en krijgen het bevel 

om de aanval op Moyland in te zetten. 

In de nacht van 18 op 19 februari regent het hevig; het Essex Scottish 

Regiment heeft ten doel gebouwen in Gottern en Brunshof te veroveren. 

De modder speelt de tanks parten en ze vorderen maar heel langzaam 

gedurende de dag.  
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Op 19 februari 1945 zetten de Duitsers om 14.15 uur een hevige 

tegenaanval in. Het Essex Scottish Regiment komt zwaar onder vuur te 

liggen vanuit de weg tussen Goch en Kalkar. Er volgt een hevige strijd, 

om 16.30 uur hebben ze bijna hun doel bereikt (nog ongeveer 180 m) als 

juist dan versterking aankomt voor de Duitsers. Hun Pantzer Corps wordt 

verdubbeld en om 20.00 uur zetten de Duitsers de aanval in, juist op het 

moment dat het Essex Scottish Regiment zonder tanks zit omdat die 

worden teruggetrokken om van nieuwe bemanning te worden voorzien en 

om brandstof te tanken. 

Tegen deze heftige aanval is het Essex Scottish Regiment niet bestand en 

ze worden overlopen door de Duitsers tot voorbij hun Head Quarter.     

Staf en overlevenden trekken zich terug in de kelder van een boerderij. In 

de nacht komt er versterking, de tegenaanval wordt ingezet en ze slagen 

erin de Duitsers weer terug te drijven. Uiteindelijk krijgen ze de weg van 

Kleef naar Kalkar (huidige Kalkar Strasse) in handen. 

 

Die strijd op 19 februari is de bloedigste van de hele Operatie Veritable, 

het Essex Scottish Regiment telt 51 doden (op een totaal van 400 doden 

op 19 en 20 februari), 99 gewonden en 54 krijgsgevangenen. 

Het regiment rukt verder op en op 21 februari wordt Moyland veroverd. 

Maar de hele operatie verloopt te langzaam en Head Quarters besluit om 

er een nieuwe operatie aan vast te knopen, Operatie Blockbuster. 

Blockbuster start op 26 februari 1945. Het doel van deze operatie is om 

de sterke Hochwald-verdediging van de vijand te doorbreken en zo Xanten 

en Wesel en het gebied eromheen te veroveren. 

De eerste doorbraak in de Duitse verdediging is in de nacht van 3 op 4 

maart en op 5 maart nadert het ESR Xanten tot op vijf kilometer. Het 

regiment krijgt opdracht om o.a., samen met de Britten, Xanten te 

veroveren en te behouden. 

Op 8 maart begint de aanval terwijl het stortregent, het eerste doel is het 

westelijk gedeelte van de stad te veroveren. Om 05.10 uur zijn alle 

compagnies in positie en om 05.30 uur komen de Duitse stellingen onder 

een spervuur van de artillerie te liggen. 

Om 06.45 uur trekken de voorste compagnies op en een kwartier later 

kammen ze de boerderijen uit die tussen de spoorlijnen liggen. Ze worden 

opgehouden omdat de Duitsers een kasteel hebben versterkt, ze voeren 

herhaaldelijk aanvallen uit op het kasteel, die worden afgeslagen en de 

compagnies lijden zware verliezen.  

De Crocodile-tanks arriveren en hun vuur helpt de Duitsers te verdrijven 

en tegen de middag hebben ze de buitenwijken van de stad bereikt en al 

hun doelen zijn veilig gesteld. Gedurende de hele aanval liggen ze continu 
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onder Duits mortier- en machinegeweervuur en worden ze ook beschoten 

door vijandelijk zware artillerie vanaf de overkant van de Rijn. Het ESR 

bereikt rond het middaguur de stad en rond 00.00 uur zijn de gevechten 

afgelopen. 

Maar de hevige strijd kost veel levens en er zijn veel gewonden.             

Ook Ted Bartholomew sneuvelt die achtste maart. Hij sterft meteen en 

wordt tijdelijk, met zijn kameraden, op 10 maart 1945 begraven in 

Xanten, Duitsland. De Essex Pipe Band speelt tijdens de ceremonie. 

Edward Charles Bartholomew wordt op 21 augustus 1945 herbegraven op 

de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, graf III. H. 2. 

Hij is pas zesentwintig jaar.  

 

 

 

        Tekst op zijn grafsteen:     

                          

       TED, HOW WE MISS YOU 

       MOURNED BY HIS PARENTS,  

   BROTHER, SISTERS AND FRIEND 

 

 

 

                                                                                 Foto: Liesbeth Huisman 

 

 

Ted ontvangt de volgende onderscheidingen: 

- 1939-1945 Star 

- France and Germany Star 

- War Medal 1939-1945 

- Canadian Volunteer Service Medal with Clasp  

                                       

Het Memorial Cross wordt naar zijn moeder Bessie gestuurd. 
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Zus Betty zegt na zijn overlijden over haar broer: “Ik herinner me Ted als 

een lieve en dierbare broer, die vrijwillig zijn leven gaf op een gevaarlijke 

missie voor zijn regiment en land. Ik ben trots op broer Ted”. 
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*Heeft u een foto van deze soldaat of aanvullende informatie, neem dan 

contact op met info@facestograves.nl 
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