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John Kenneth Buchan, Ken genoemd, wordt geboren op 23 november 

1918 in Lawrence Station, een kleine gemeenschap die 17 mijl ten 
zuidwesten van London, Ontario ligt. Hij is het jongste kind van Alexander 

Bucha, die emigreerde van Southdean, Schotland en Christena March 
(Lena), geboren in Elgin County, Ontario. Ze zijn op 9 april 1909 in 

London, Ontario getrouwd. Kenneth heeft twee zussen, Dorothy 
Stevenson en Katherine, en een broer, Donald. Het gezin bezoekt de 

Woodview United-kerk in Lawrence Station. 
 

Op school gaat het goed met Ken; hij gaat naar de lagere school S.S. 17 
Southwold en voltooit vijf jaar High School in Glencoe District en behaalt 

aan het einde daarvan zijn Junior Matriculation-examen. Hij groeit op een 

gemengde boerderij op en leert zonder ongelukken de landbouwtractor, 
een lichte vrachtwagen en een auto te besturen, zoals hij later meldt. In 

juli 1936 gaat hij aan de slag bij de Royal Bank of Canada als assistent-
accountant en kasbediende; hij krijgt goede rapporten en zijn baan zal na 

zijn legertijd weer voor hem beschikbaar zijn.  
 

Hij blijft meer dan vijf jaar bij de bank en woont nog steeds bij zijn 
ouders, totdat hij in januari 1942 in dienst gaat. Tijdens deze periode 

meldt hij zich als vrijwilliger voor het leger aan bij het Middlesex en Huron 
Regiment; de training vindt plaats in het Noll BTC Woodstock in 

november/december 1940. Hij geniet in zijn vrije tijd van veel sportieve 
activiteiten en noemt de teamsporten honkbal, hockey (positie als 

verdediger) en voetbal als achterhoedespeler. Hij speelt ook graag golf, 
badminton en tennis. 



2 
 

IN HET LEGER 

Op 2 januari 1942 gaat Ken op 23-jarige leeftijd 
bij het leger in London, Ontario. Hij is lang, 1.78 

m, weegt 74 kg, heeft bruine ogen en een 

donkere huidskleur. Hij is goed ontwikkeld en 
heeft over het algemeen een goede gezondheid; 

er wordt een ‘mastoide, veroorzaakt door een 
middenoorontsteking uit zijn kindertijd 

opgemerkt. 
 

 Bij zijn eerste gesprek is duidelijk dat hij 
ambitieus is en mikt op een aanstelling. Zijn 

voorkeur gaat uit om bij het het Pay Corps te 
gaan of om instructeur te worden. Helaas zijn er 

op dat moment geen vacatures. De officier meldt positief: hij heeft een 
goede instelling en aanwezigheid, en wil graag carrière maken in het 

leger. Kenneth zegt zelf dat hij bij het leger gaat 'om zijn steentje bij te 
dragen'. Zijn kaartlezen en militaire kennis is goed, maar zijn 

mechanische kennis is vrij beperkt. 

 
Hij begint zijn legertijd als gewoon soldaat op de algemene lijst, maar in 

maart wordt hij gepromoveerd tot waarnemend Corporal en in september 
tot Corporaal. Zijn basistraining die hij in april heeft voltooid begint in het 

Kitchener Camp en gaat verder in Camp Borden, beide in Ontario. De 
voortgezette opleiding duurt een jaar tot april 1943. In september wordt 

Kenneth toegevoegd aan de CIRU (Canadian Infantry Reinforcement Unit) 
en naar Engeland gestuurd, waar hij een cursus geweren en 

handvuurwapens voor gevorderden volgt; hij neemt ook deel aan een 
gifgastraining. Hij wordt op dat moment officieel bevestigd in de rang van 

Corporal. 
 

Rond de jaarwisseling ontvangt hij de CVSM and clasp (Canadian 
Volunteer Service Medal). In maart 1944 neemt hij deel aan Exercise 

Dark. Op 10 juni wordt hij ingedeeld bij het Royal Winnipeg Rifles 

Regiment, dat al betrokken is bij de landingen in Normandië. Het is niet 
precies duidelijk hoe snel Kenneth naar Frankrijk is 

overgestoken, maar in september is hij waarnemend 
Sergeant en tegen december is hij officieel bevestigd 

als Sergeant. 
   

De Royal Winnipeg Rifles (RWR) bevinden zich op 6 
juni 1944 in de eerste golf van landingen in Frankrijk 

en worden zwaar beschoten terwijl ze aan land 
komen. Wreed aangevallen, zonder 

tankondersteuning, worden drie compagnieën 
weggevaagd. Met versterkingen vecht het regiment 

door tijdens de campagne in Normandië en neemt het 
deel aan de strijd om Caen en de Falaise-Gap. 
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Voordat de slag om de Schelde in België begint, worden verschillende 

kanaalhavens bevrijd en in september en oktober wordt de haven van 
Antwerpen bevrijd. De Winnipeg Rifles brengen de volgende drie maanden 

vrij rustig door in de buurt van Nijmegen in Nederland. Er worden 

trainingen gegeven ter voorbereiding van Operation Veritable (de Slag om 
het Reichswald) die op 8 februari 1945 zal beginnen. Het is een enorme 

operatie met meer dan 300.000 soldaten die tot doel heeft de vijand over 
de Rijn terug te drijven; Kenneth's regiment neemt deel aan de operatie. 

De omstandigheden zijn moeilijk; na een lange periode van vorst is de 
dooi begonnen en wordt de grond in het bos al snel een modderzee, die 

de voortgang van alle zware legervoertuigen belemmert. 
  

Tussen het bos en de Rijn is het vlakke land tot een diepte van maximaal 
90 centimeter onder water gestroomd; de amfibische Buffalos die de 

Canadezen gebruiken, moeten voortdurend worden gerepareerd. De 
vijand wordt op 13 februari uit het Reichswald verdreven en de Winnipeg 

Rifles trekken naar het zuidoosten in de richting van Kalkar, waar ze het 
zwaarste granaatvuur ondergaan dat ze ooit hebben meegemaakt. Op 18 

februari beginnen de Canadese strijdkrachten aan een hevige strijd rond 

het gebied van het Moyland bos; dit wordt uiteindelijk op 21 februari na 
een zorgvuldig gecoördineerde aanval door het Winnipeg Rifles Regiment 

ingenomen. 
 

Sergeant John Kenneth Buchan wordt op 21 februari 1945 op 26-jarige 
leeftijd gedood. Hij wordt tijdelijk begraven in Bedburg Hau, bij Kleef in 

Duitsland. Hij wordt later herbegraven op de Canadese 
Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, graf XI. E. 8. 

 
Ken wordt herdacht op de Roll of Honour in de Woodview United Church, 

Lawrence Station, en in het Canadian Virtual War Memorial (pag. 499). 
 

Onderscheidingen: 
1939-45 Star 

France and Germany Star 

Defence Medal 
Defence Medal CVSM and clasp 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                     
Levensverhaal: Gwyn de Jong, Research Team Faces To Graves. 
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Bronnen: 

Commonwealth War Graves Commission 
Library and Archives of Canada 

Official History of the Canadian Army: Col. C.P. Stacey 
Jeannie McNaughton                       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenneth Buchan – foto nicht Jeannie McNaughton. 


