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FIVEASH George Ernest    

Gunner 

Royal Canadian Artillery 

6th Anti-Tank Regiment 

A/61751 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijk informatie 

George Ernst Fiveash wordt geboren op 16 september 1919 in St Thomas, 

Ontario als zoon van Josep Charles en Mary Ellen Fiveash. Het gezin 

Fiveash bestaat uit 13 personen; George heeft nog 8 broers en 3 zussen. 

George verlaat na tien jaar de school zonder diploma en gaat op zijn 16e   

werken als knecht bij een boerenbedrijf als tractor chauffeur. Hij houdt 

van het werk op de boerderij, George heeft maar één hobby en dat is 

basketbal.  

George Ernest trouwt op 2 september 1942 met Kathleen Mary Fiveash. 

 

Militaire gegevens 

Op 20 mei 1941 meldt hij zich aan bij het Canadese leger in Chathman, 

Ontario en gaat naar Petawa om ingedeeld te worden bij Battery - Artillery 

unit 2/A/A in Victoria. In de lente van 1942 wordt hij heringedeeld bij de 

11e Battery – attillery unit. Op 22 december 1943 komt George in 

Engeland aan om hier zijn opleiding als artillerist te voltooien om 

vervolgens op 10 september 1944 via Frankrijk naar Nederland te worden 

overgeplaatst om bij het Royal Canadian Artillery als artillerist aan de slag 

te gaan. 
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De laatste dagen 

George sneuvelt in een gevecht op 30 november 1944 en wordt een dag 

later op op het Militaire kerkhof Jonkerbosch te Nijmegen begraven. Op 

een later tijdstip wordt George Ernest Fiveash herbegraven en krijgt hij 

zijn laatste rustplaats in graf III. B. 5. op de Canadese begraafplaats te 

Groesbeek. 

 

 

 

 

Tekst van familie op grafsteen:   

 

Only good night beloved 
       Not farewell 

  Untill we meet again 
    Before his throne 
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In  september 1955 

heeft zijn weduwe 

Kathleen Mary nog 

contact met het 

departement van 

defensie over 

certificaten van George 

die ze nodig heeft voor 

haar emigratie naar 

U.S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal Fred Hulsman, Research Team Faces To Graves. 

Bronnen: 
Commonwealth War Graves Commission 
National Library and Archives Canada 

http://canadaatwar.ca 
https://www.findagrave.com 
 

* Heeft u een foto van deze soldaat of aanvullende informatie neem dan 

contact op met info@facestograves.nl 

mailto:info@facestograves.nl

