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John Campbell is op 6 mei 1917 geboren in Calgary, Alberta. Hij is de 

zoon van Archibald Thomson Campbell en Janet Campbell. John heeft, 

zover bekend, geen broers of zussen. De wortels van tenminste één van 

zijn ouders liggen in Schotland. De familie bezoekt de United Church of 

Canada.  

John begint zijn schoolloopbaan op Hillhurst Public School in Calgary, 

waarna hij op zijn twintigste, in 1937, examen doet aan Crescent Heights 

High School.  

 

 

    Crescent Heights High School – 1937. 
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John (rechts) is captain van het basketbalteam-1937. 

         Schoolfoto 1937. 

 

 

 

 

 

 

 

John (onderste rij, derde van rechts) is coach 

van het basketbal meisjesteam – 1937. 
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Zijn studie volgt hij aan het Hepburn Business College in Calgary. Hij 

spreekt en schrijft vloeiend in zowel Engels als Frans. Na zijn studie werkt 

hij als boekhouder bij de Greyhound Bus Company.  

De militaire loopbaan van John start al tijdens zijn schooltijd op Crescent 

Heights High School. Op 6 juni 1934 meldt hij zich in Calgary aan voor de 

NPAM, Non-Permanent Active Militia. Een militie die ontstaan is na de 

terugtrekking van het Britse leger uit Canada zodat, als het nodig mocht 

zijn, een Canadese krijgsmacht gemobiliseerd kan worden. In 1940 wordt 

de NPAM opgeheven en onderdeel van het Canadese leger. 

John wordt ingedeeld bij de Calgary Highlanders en wordt al snel 

gepromoveerd tot lieutenant. Nog voor het samenvoegen van de NPAM en 

PAM (Permanent Active Militia) tot het Canadese leger meldt John zich 8 

november 1939 aan voor actieve dienst. Hij is dan 22 jaar oud, vrijgezel  

en woont met zijn ouders aan #1221 Bowness Road in Calgary. 

 

 

 

Hij wordt medisch getest en gezond verklaard. Hij heeft zwart haar en 

bruine ogen. Is 1.78 meter lang en weegt 79 kilo. Op zijn linkerheup en 

op zijn linkerknie heeft hij littekens. In zijn vrije tijd doet hij aan 

bergbeklimmen, zwemmen en jagen.  

Na zijn aanmelding volgt John diverse trainingen en cursussen in Canada 

en in Engeland. 
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In april 1940 gaat hij naar Ottawa, Ontario, naar de Army Gas School. 

Hier leert hij om te gaan met chemische wapens. Na verdere training mag 

hij op 22 mei 1940 met verlof om afscheid te nemen van zijn familie. Hij 

staat op het punt af te reizen naar Europa. 

Op 24 augustus gaat John in Halifax, Nova Scotia, aan boord en hij komt  

op 4 september aan land in Gourock, Schotland.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Konvooi in de haven van Gourock, Schotland. 

Na aankomst in Schotland gaat John naar Camp Aldershot, ten zuidwesten 

van Londen. Hier is in 1939 een grote Canadese basis gebouwd. Hier volgt 

hij in september een Brengun training. Hierna heeft hij in oktober een 

week verlof. In december volgt hij drie weken een opleiding aan de Junior 

Leadership School.  

In april 1941 verlaat hij Camp Aldershot voor korte tijd. Hij volgt een 

maand lang een cursus in Harrogate, ten noorden van Leeds (Engeland), 

tot vrachtwagenchauffeur en monteur. Na terugkeer in Camp Aldershot 

volgt er nog een cursus in aanvalstechnieken en wordt John op 1 mei 

1941 bevorderd tot Captain.  

De Canadese troepen die al langere tijd verblijven in Engeland beginnen 

tekenen van verveling te vertonen. John bezoekt op 8 oktober samen met 

Lieutenant-Colonel J. Fred Scott een Britse gevechtsoefening (“battle 

drill”), demonstratie door de 47th Division. Ze zijn onder de indruk. Scott 

besluit dat zijn mannen getraind gaan worden aan de 47th Division Battle 

Drill School. Nadat de deze school door de Britten wordt gesloten, gaat 

Scott door met de trainingen.  
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Op 23 oktober starten de Calgary Highlanders hun eigen Battle Drill 

School in Engeland. John verlaat (tijdelijk) zijn regiment en krijgt op 6 

april 1942 de leiding over de afdeling “Battle Drill” van de Canadian 

Training School in Engeland. Een dag eerder is hij bevorderd tot A/Major. 

Omdat de afdeling nieuw is, is er een hoop werk aan de winkel. Samen 

met Scott en Lieutenant W.H. Buchanan reist hij af naar Stansted Park, 

ten noorden van Portsmouth aan de Engelse zuidkust, bij het plaatsje 

Rowlands Castle.  

 

 

 

 

Ze krijgen ruim twee weken 

de tijd om er een tentenkamp 

op te zetten. Maar de al 

aanwezige faciliteiten blijken 

zo slecht, dat het 

commandocentrum en de 

ziekenboeg worden verplaatst 

naar het Rowlands Castle 

Lodge House. 
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Het kamp is op tijd klaar, er is contact gelegd met de omwonenden (John 

wordt samen met Buchanan uitgenodigd voor de lunch door Lord 

Bessborough van Stansted Park) en er is gezocht naar goede 

trainingslocaties. Op 1 mei 1942 starten de eerste 89 officieren in 

opleiding. 

 Battle Drill in Stansted Park. 

Omdat de gekozen locatie alleen geschikt is voor de zomermaanden 

eindigt de laatste cursus op 19 september 1942. Een nieuwe locatie is al 

gevonden en de school verhuist naar Windlesham House School, 

Washington, ten westen van Brighton aan de zuidkust van Engeland. John 

wordt daar op 24 oktober gepromoveerd tot Major. 

Nadat de Battle Drill School nog is uitgebreid met een anti-gas afdeling, 

keert John op 15 december 1943 terug naar zijn regiment, de Calgary 

Highlanders. Tot zijn vertrek naar Frankrijk volgt hij nog twee maanden 

een opleiding aan de Senior Officers School. 

Vlak voor zijn vertrek naar Frankrijk stelt John een testament op. Zijn 

complete nalatenschap gaat naar Pamela Marguerite d’Esney Ramsay.  

Exact een maand na D-Day stapt John aan boord van een schip, de Isle of 

Guernsey. In de schemering verlaat het schip de haven van Folkstone,  

terwijl de doedelzakken spelen. Aan boord is de 2e Canadian Infantry 

Division, waar de Calgary Highlanders onderdeel van zijn, en een gedeelte 

van de 5th Division. De Calgary Highlanders maken voor het eerst de 

oversteek naar het Europese vasteland. De nacht van de oversteek is 

helder en kalm. Bij het naderen van de kust van Frankrijk verzamelen de 

mannen zich langs de reling om de indrukwekkende hoeveelheid schepen 

te bekijken die aan de kade liggen. Vroeg in de middag, op 6 juli 1944, 

zet John voet aan wal in Normandië, Frankrijk. 
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De Calgary Highlanders 

brengen hun eerste nacht 

door in de velden rond  

Banville, drie kilometer 

ten westen van Juno-

Beach. Het is er relatief 

rustig, ver genoeg van 

het front. Maar dat 

verandert een paar dagen 

later als ze in de nacht 

van 10 juli vertrekken 

naar Abbaye d’Ardenne, 

aan de noordwest kant 

van Caen. 

Abbaye d’Ardenne 1944 

Hier maakt John voor het eerst van zijn leven mee wat het is om te 

vechten aan het front. Vierentwintig uur per dag wordt zijn regiment 

onder vuur genomen door de Duitsers. Dan wordt er van hogerhand 

besloten dat de 2nd Canadian Division deel zal uitmaken van Operatie 

Atlantic en vertrekken de Calgary Highlanders richting Vaucelles en wordt 

de rivier de Orne overgestoken. Dat gaat niet zonder slag of stoot, maar 

op 19 juli kunnen de Calgary Highlanders verder trekken richting La Haute 

en Fleury-sur-Orne. 

Na de val van Caen hebben de Duitsers zich onder andere teruggetrokken 

op de heuvelrug van Verrières ten zuiden van Caen en kunnen op die 

manier alle troepenbewegingen van de geallieerden in de gaten houden. 

Zo ook op Hill 67. John voert het bevel over de A-Compagny. Ze krijgen 

vanuit het hoofdkwartier het bevel over de rechterflank te trekken en 

Fleury-sur-Orne veilig te stellen voor de doorgang van de overige troepen. 

De volgende dag om 18.00 uur vertrekt de A-Compagny richting 

Estevaux. Op hun hoede sluipen ze door het hoge gras door de Orne 

vallei. Wanneer het donker wordt, stuiten ze op een grote groep Duitse 

soldaten die zich hebben verschanst in een boomgaard. De hele nacht 

wordt er gevochten op een afstand van 400 meter. Ook de hele volgende 

dag is er geen rust, zelfs de radioverbinding met het hoofdkwartier valt 

uit. Het zijn angstige uren. John staat met 200 man tegenover 400 

Duitsers. Als het gaat schemeren besluit John een alles-of-niets aanval uit 

te voeren, maar hij en zijn mannen worden teruggeroepen door het 

hoofdkwartier. De volgende ochtend komen er versterkingen en mag de  

A-Compagny zich terugtrekken. Eénendertig Canadese soldaten sneuvelen 

op Hill 67. De Calgary Highlanders trekken verder naar het zuiden. 
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Na de nodige dagen rust na de slag om Hill 67 worden er plannen 

gemaakt voor Operatie Spring, het innemen van de gehele heuvelrug van 

Verrières. De heuvelrug wordt onder andere verdedigd door de Duitse 1e  

SS-Panzer-Division Leibstandarte SS Adolf Hitler, de elitetroepen van de 

Waffen-SS. De Highlanders zullen via St. André-sur-Orne en St. Martin-

de-Fontenay doortrekken naar May-sur-Orne.  

 

In de nacht van 24 juli wordt de aanval ingezet. Om 03.30 uur doet John 

met de A-Compagny een poging ten oosten van St. Martin langs te 

trekken. Maar enkele minuten nadat ze zijn begonnen aan de aanval, 

worden ze onder vuur genomen. John besluit door te zetten naar het 

oosten, maar ook daar wemelt het van de Duitse soldaten in loopgraven. 

De A-Compagny trekt langs de versperringen en heeft het Duitse geschut 

nu in de rug. Ze kruipen verder door het donker, verliezen contact met de  

B-Compagny, maar weten alsnog hun positie ten noordoosten van May-

sur-Orne te bereiken. Als het licht wordt besluit John zijn troepen terug te 

trekken naar een oud fabrieksgebouw ten zuidoosten van St. Martin. Er is 

grote verwarring rond hun positie en de posities van de andere 

compagnieën, de radio werkt sporadisch. In de fabriek worden ze constant 

beschoten. Ondertussen is het hoofdkwartier ervan overtuigd dat John 

met zijn manschappen May-sur-Orne heeft bereikt. In de middag van 25 

juli bevinden de vier compagnieën van de Calgary Highlanders zich allen 

in een zeer slechte positie. John zit met zijn A-Compagny, samen met de 

B- en D-Compagny iets ten oosten van de fabriek, waar ze zich schuil 

hebben gehouden. En hoewel er al veel Duitse soldaten gevangen zijn 

genomen, wemelt het in de omgeving van de sluipschutters. Pas om 15.00 

uur krijgen de Highlanders het bevel zich terug te trekken naar de 

zuidelijke rand van St. André. Er wordt een rookgordijn aangelegd, maar 

het blijft gevaarlijk. Rond 19.30 uur wordt John geraakt door een kogel en 

belandt hij bij een eerstehulppost. Tijdens Operatie Spring sneuvelen 37 

Calgary Highlanders. 
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Nadat John gewond is geraakt wordt hij gerepatrieerd naar Engeland.  

Ruim drie-en-een-halve maand verblijft hij in het ziekenhuis en revalideert 

hij. Wanneer hij genezen is verklaard, keert hij terug naar het front.  

Op 18 november komt John opnieuw aan op het vasteland. Zijn 

compagnie heeft, in de tijd dat hij in Engeland was, zich een weg 

gevochten door noord Frankrijk, België en Nederland in onder andere de 

Slag om de Schelde. Op het moment dat John terugkeert bij zijn regiment 

krijgt hij de leiding over de C-Compagny. Ze bevinden zich in de buurt van 

Nijmegen, Nederland. In eerste instantie worden de Calgary Highlanders 

gestationeerd in huizen langs de weg tussen Nijmegen en Malden. Ze 

worden ingezet bij het bewaken van bruggen bij Malden en Grave. Er zijn 

rustdagen en er wordt getraind met een nieuw wapen, de WASP-

vlammenwerper. Gedurende de hele winter wordt het regiment ingezet bij 

de bewaking van de grens bij Groesbeek. Twee weken op, één week af.  

Als de kerstdagen naderen begint het te sneeuwen. De manschappen 

hebben geen winteruniform en omdat hun donkere uniformen afsteken 

tegen het witte landschap dragen ze tijdens patrouilles hun ondergoed 

over hun uniform en witte handdoeken over hun helm. Op kerstavond, 

wanneer de Calgary Highlanders op patrouille zijn langs het front bij 

Groesbeek, brengen de Duitse soldaten aan de overkant een serenade. De 

Canadezen beantwoorden deze door terug te schieten met geweren, 

granaten en mortieren. De volgende dag brengen de Canadezen twee 

doedelzakspelers mee om te spelen voor de Duitsers. Oudejaarsnacht 

beginnen de Duitsers, precies om twaalf uur, te schieten. Volgens 

ooggetuigen kun je bij het licht van al dat geschut een krant lezen. Na 5 

minuten roepen de Duitsers: “Gelukkig Nieuwjaar, Canada”. Op 10 januari 

verlaten de Calgary Highlanders de frontlinie voor een week rust in 

Nijmegen. 

Vanaf 1 februari begint voor 

John 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. 

Het plan is dat John en zijn C-

Compagny de aanval op Wyler 

gaan starten vanaf het 

noordwesten van Wyler om zich daarna aan te sluiten bij de D-Compagny 

in Wyler. 
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Op 8 februari, om 5 uur in de ochtend, wordt de aanval op Wyler ingezet. 

Terwijl er op de achtergrond een doedelzakspeler te horen is, halen John 

en Frank “Nobby” Clarke (bevelvoerder B-Compagny) herinneringen op 

aan hun tijd in Calgary en Engeland. Ze kijken naar de kerktoren van 

Wyler en spreken af dat als ze elkaar weer zien ze een glas rum gaan 

drinken in de kerk van Wyler.  Ondanks de inzet van alle manschappen 

blijkt De slag om Wyler 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 

 

 

 

 

 

 

Nobby Clarke zal geen glas rum drinken met John in de kerk van Wyler. 

John is één van de dertien gesneuvelde Calgary Highlanders. Nobby vindt 

John in een loopgraaf,  neergeschoten door een sluipschutter. De 

loopgraaf was goed zichtbaar vanuit het dorp. Nobby snapt niet waarom 

John zo onvoorzichtig is geweest. Nadat hij John heeft gevonden, kamt hij 

met de B-Compagny het dorp uit en schiet elke sluipschutter neer die ze 

tegenkomen. 

 

John wordt tijdelijk begraven op de Canadese Militaire begraafplaats in 

Nijmegen, vanwaar hij wordt herbegraven op de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats Groesbeek, plot V.A.8. 

 

Voor de jaren dat hij gediend heeft in het Canadese leger ontvangt John 

de volgende onderscheidingen: 

 1939 – 1945 Star 

 France & Germany Star 

 Defence Medal 

 War Medal 1939 – 1945  

 Canadian Volunteer Service Medal & Clasp 
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Op zijn grafsteen in Groesbeek staat de 

volgende tekst:  

 

Only son 

Of Archibald Thomson 

And Janet Campbell, 

Calgary, Alberta, Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Groesbeek – 20 november 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal door Sigrid Norde – Research Team Faces To Graves. 

 

Onze dank gaat uit naar I. Sadownik voor de informatie uit het archief van 

Crescent Heights High School. 

 

Bronvermelding: 
 

Commonwealth War Graves Commission 

Library and Archives Canada 
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