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Cudmore, Lester Harvey   

Private 

Royal Regiment of Canada 

Royal Canadian Infantry Corps 

B/118437 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lester Harvey Cudmore is lid van het Royal Regiment of Canada en is 

gesneuveld op 3 maart 1945 in de Slag om het Rijnland, vlak nadat de 

Canadese strijdkrachten hun actie in het Hochwald hebben voltooid. Hij is 

een van de gevallenen die begraven is op de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats Groesbeek. 

 

Lester is geboren in Parry Sound, Ontario, op 18 februari 1915 als zoon 

van John Cudmore en Bertha Cudmore, die geboren is in de Verenigde 

Staten. Lester heeft zes broers en zussen: Glenn, Milton, Gertrude, Tienie, 

Gladys en Charlie. 

Kort na de geboorte van Lester verhuist het gezin naar een 

zelfvoorzienend boerenbedrijf in noord Ontario. De familie Cudmore heeft 

inkomsten door de verkoop van hout van het bos dat ze rooien om zo 

landbouwgrond te creëren. De ineenstorting van de wereldeconomie in 

1929-1930 dwingt de familie er toe het boerenbedrijf op te geven en te 

verhuizen naar de omgeving van Timmins, begin jaren 30, omdat daar 

werk is in de goudmijnen. 

 

Als jongvolwassene werkt Lester als ondergronds mijnwerker voor de 

Panmour Porcupine Gold Mine.  
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Hij trouwt in de herfst van 1939 met Irene Blair uit Sprucedale, Ontario, 

en ze verhuizen naar een huis in het nabijgelegen Zuid-Porcupine, waar 

begin 1941 hun oudste zoon Carl wordt geboren. 

 

Irene en Lester Cudmore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Lester en zijn zoon Carl, 1944. 
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In zijn vrije tijd is Lester een fervent jager en traint in de boksschool bij 

de plaatselijke boksclub. Hij verzamelt leuke dingen zoals bij elkaar 

passende pennensets en een dure camera. 

Vanwege zijn beroep, leeftijd en burgerlijke staat, komt Lester, net zoals 

andere mijnwerkers in Timmins, niet in aanmerking om zich aan te 

melden voor dienst in oorlogstijd. Tegen 1944 geven zware verliezen en 

de voorbereiding op de laatste beslissende slag in Duitsland de 

uiteindelijke zet om ze in aanmerking te laten komen voor militaire dienst. 

Lester meldt zich voor de dienstplicht aan bij de infanterie van het Royal 

Canadian Regiment en ontvangt al snel het bevel om zich hiervoor te 

melden in Camp Borden, ten zuiden van Ontario.  

Het bevestigingsformulier laat 27 oktober 1943 zien als de datum van 

indiensttreding. Hij wordt omschreven als 28 jaar oud, blauwe ogen en 

bruin haar, een lengte van 1.72 m en een gewicht van 67 kg en hij 

behoort tot de Church of England. 

Er zijn zoveel mannen uit Timmins, Ontario, die voor de dienstplicht op 

dat moment worden opgeroepen, dat er twee treinen nodig zijn om ze 

naar Camp Borden te vervoeren. Lester is niet in de eerste trein, zoals 

wordt verwacht, zodat er orders worden gestuurd naar de militaire politie 

van de legerafdeling in Timmins, om naar zijn huis te gaan en Lester te 

arresteren als “deserteur”. De eenheid arriveert bij het huis van de 

familie, midden in de nacht, als een “gespecialiseerd arrestatieteam van 

de politie”, met felle lichten en sirenes en begint op de deur te bonzen en 

met hun lichten door de ruiten te schijnen. Zoon Carl, die dan drie jaar 

oud is, heeft, zelfs na 75 jaar, nog levendige herinneringen aan deze 

nacht. Zijn moeder, Irene, is in staat 

om uit te leggen aan de militaire politie 

waarom Lester niet in de eerste trein 

zit en die zijn tevreden met de uitleg en 

vertrekken. 

Op 18 juli 1944 gaat Lester aan boord 

voor de overtocht naar het Verenigd 

Koninkrijk. Korte tijd later wordt hij 

verscheept naar Frankrijk om mee te 

doen aan de beslissende “klap” tegen 

Duitsland en met het Royal Canadian 

Regiment is hij betrokken bij de 

gevechten om de Rijn te bereiken en de 

invasie in Duitsland zelf. 

 

Lester (links) en zijn vriend in Europa 1944. 
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Lester weet niet dat zijn echtgenote in verwachting is als hij Canada 

verlaat. Zelfs als hij in Europa is, is Irene terughoudend het hem te 

vertellen uit angst dat het voor hem een gevaarlijke afleiding zou zijn. Ze 

weet uit zijn brieven en nieuwsberichten dat de Canadese strijdkrachten 

betrokken zijn bij zware gevechten in Nederland. Ze troost zich met de 

gedachte dat de oorlog spoedig voorbij is en ze hem over de komst van 

een kind zal vertellen, wanneer hij aan het wachten is om naar huis terug 

te keren. 

Ik (Brian) wordt geboren op 6 februari 1945 en Lester sneuvelt op 3 

maart zonder ooit te zullen weten dat hij weer vader is geworden … 

 

********** 

 

Lester doet, samen met zijn broers Glenn en Charlie, dienst in Europa 

tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens een toevallige ontmoeting in een 

bivak in Nederland, zegt Glenn Lester toe, indien nodig, zorg te zullen 

dragen voor Irene en Carl. Glenn houdt zich aan zijn belofte en trouwt 

met Irene in 1947. 

Ter herinnering aan zijn overlijden, hebben Carl en Brian ieder de 

onderscheiding Memorial (Silver) Cross ontvangen. Een voor de 

echtgenote van Lester, Irene, en een voor de moeder van Lester, Bertha. 

Daarnaast nog zijn overige onderscheidingen. 

De naam van Lester Cudmore staat op de erelijst van het Royal Canadian 

Legion, Branch 287 in Zuid-Porcupine. Er is ook, als onderdeel van de 

Canadese regering om de gesneuvelden tijdens de oorlog te eren, een 

klein riviertje in noord Ontario naar Lester vernoemd en heet, op kaarten 

van dat gebied, de Lester Cudmore Creek. 

Brian bezoekt het graf van zijn vader in 1975. Andere familieleden, een 

neef in de Canadese strijdkrachten en het jongere stiefzusje van Brian, 

hebben zijn graf bezocht. 

De oudste zoon, Carl, die levendige herinneringen heeft aan zijn vader en 

de komst van het gevreesde telegram over zijn dood, is nog nooit bij het 

graf geweest. 

In juni 2020 zijn Carl, zijn zoon, kleinzoon en Brian van plan om het graf 

en enkele van de lokale musea en historische bezienswaardigheden in de 

omgeving te bezoeken. 

 

********** 
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Lester sneuvelt in actie op 3 maart 1945 en wordt eerst begraven op de 

tijdelijke begraafplaats in Bedburg, Duitsland.  

Later wordt hij herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in 

Groesbeek, graf VIII. C. 13. 

 

De inscriptie op zijn grafsteen luidt: 

 

               He died 

      the helpless to defend 

        a faithful soldier’s 

             noble end 

 

 

        

                                                                                          

                Graf na het herbegraven. 

 

Levensverhaal: Brian Cudmore met inbreng van Carl Cudmore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal ter beschikking gesteld aan Faces To Graves, met dank aan 

Brian Cudmore, zoon van Lester Cudmore. 
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