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Gordon Joseph Gilhuly wordt geboren op 4 juli 1912 en woont met zijn 
ouders in William Street, Wallaceburg, Ontario, totdat hij bij het Canadese 

leger gaat. Hij is de zoon van John C. Gilhuly, geboren omstreeks 1876 en 
Iers van geboorte; zijn moeder, Delima Mary Gilhuly wordt geboren in 

1888 en is van Franse afkomst. Het gezin is lid van de rooms-katholieke 

kerk. 
 

Gordon heeft drie broers en vier zussen en zijn jongere broer Francis 
Xavier voegt zich later ook bij het leger en dient overzee. Zijn vader werkt 

als expresvrachtchauffeur bij de Canadian Pacific Railway. 
Wallaceburg is een kleine gemeenschap van minder dan 5000 inwoners 

als Gordon een kind is. Het ligt ten zuidwesten van Toronto en zo'n vijftig 
kilometer van de Amerikaanse grens. Hier gaat Gordon van zijn zesde tot 

zijn zestiende naar de plaatselijke school en voltooit graad VIII. Hij zou 
zijn opleiding op de middelbare school hebben kunnen voortzetten, maar 

de tijden zijn moeilijk en hij verlaat de school liever om te gaan werken. 
Hij werkt eerst in een suikerfabriek en brengt daarna de volgende elf jaar 

door als nikkel- en chroom plateerder bij de plaatselijke Brass Factory. De 
firma is bereid hem na de oorlog weer in dienst te nemen en Gordon keert 

graag terug op dit werk. 

 
In zijn vrije tijd leest Gordon graag detectiveverhalen en de kranten en 

luistert hij naar het radionieuws; hij gaat ook graag naar shows. Op school 
speelt hij honkbal en softbal. Voordat hij zich aanmeldt, heeft hij een 

maand lang training gevolgd bij het Kent Regiment in het Burgerleger. 
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De familie Gilhulyy, Gordon bovenaan links. 

 
 

IN HET LEGER 

Op 8 augustus 1940, op 28-jarige leeftijd, meldt Gordon zich aan in 
Chatham, Ontario. In de eerste testen komen zijn intelligentie en 

leervermogen positief naar voren; speciale vermelding wordt gemaakt van 
zijn geschiktheid op mechanische gebied. De interviewer vindt hem sociaal 

en aangenaam in de omgang. Hij is stevig gebouwd, is 1.75m. lang, 
weegt 79 kg. en verkeert in goede gezondheid. Na een paar dagen wordt 

hij geplaatst bij het Kent Regiment, een infanterieregiment dat in WO II 
niet overzee gaat, maar wordt gebruikt voor kustverdediging in Nova 

Scotia en Brits Columbia. Het hoofdkantoor is gevestigd in Chatham, 
Ontario, zo'n 30 kilometer van Wallaceburg. 

 
Gordon zal het grootste deel van de volgende vier jaar bij het Kent-

regiment doorbrengen en voltooit zijn basistraining in april 1942. 
Gedurende deze tijd promoveert hij tot de rang van Lance-Corporal en in 

oktober gaat hij naar Toronto voor een fysieke training. In november 

wordt hij gedetacheerd bij het Essex Scottish Regiment en tot april 1943 
naar een opleidingsschool in Engeland gestuurd, waarna hij terugkeert 
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naar Canada en het Kent Regiment. Hij is korporaal geworden en heeft de 

CVSM-medal & clasp ontvangen. Hij volgt verschillende cursussen voor 
handvuurwapens: geweer en Bren-pistool (1942-3), mortier en granaat 

(1944). 

 
 

Gordon wordt regelmatig van de 
ene standplaats naar de andere 

overgeplaatst en brengt tijden 
door in Londen en Niagara, 

Ontario, Halifax, Nova Scotia en 
New Westminster, en Terrace in 

British Columbia. Hij begint te 
werken als instructeur in maart 

1943 en wordt waarnemend 
sergeant in juni, totdat hij in 

augustus 1944 terugkeert naar 
Camp Debert in Nova Scotia. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Gordon voor vertrek. 

 
 

 
 

Hier wordt hij geïnterviewd en zegt hij dat hij van het leger houdt, maar 
dat hij graag weer naar het buitenland wil gaan om in actie te komen; 

daarvoor is hij bereid terug te keren naar de rang van Private. In het 
buitenland wil hij geen instructeur worden. Zijn superieuren vinden hem 

prettig en meewerkend. Gordons wens gaat in vervulling en hij gaat aan 
boord van een schip naar Engeland als onderdeel van de Canadian 

Infantry Reinforcement Unit (CIRU) op 11 oktober 1944 en arriveert er 

tien dagen later. 
 

Na drie weken wordt hij naar Frankrijk gestuurd en op 21 november wordt 
hij bij het Algonquin Regiment geplaatst, dat zich door Noord-Frankrijk 

heeft gevochten sinds het daar op 25 juli is geland. Ze hebben 
deelgenomen aan de slag om de Schelde in Nederland, die uiteindelijk 
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begin november is geëindigd; het regiment heeft zware verliezen geleden: 

vele doden en gewonden. De drie wintermaanden brengen ze door in de 
regio Waalwijk / Baardwijk, zo'n twintig kilometer ten westen van          

‘s-Hertogenbosch. Hier sluit Gordon zich aan bij het Algonquin Regiment; 

het heeft opdracht gekregen 'agressief te patrouilleren' langs de Maas en 
de dijken in de buurt. Tegelijkertijd beginnen ze te trainen voor een 

komende operatie in februari 1945. 
 

Op 8 februari zijn grote delen van geallieerde troepen Duitsland 
binnengevallen vanuit het gebied rond Nijmegen in Operatie Veritable en 

trekken ze langzaam op tussen de rivieren Rijn en Maas. Het is niet 
gemakkelijk geweest vanwege het sterke vijandelijke verzet en de 

gruwelijke weersomstandigheden. De Algonquins zouden deze onderdelen 
bundelen en in de laatste week van februari deelnemen aan Operatie 

Blockbuster. De stad Xanten is hun doel, maar de beboste bergkam 
Hochwald blokkeert de opmars. Ook het Hochwald wordt zwaar verdedigd. 

Er is een opening in de bergkam waar een spoorlijn doorheen loopt. Het 
plateau tussen Kalkar en Uedem is ingenomen en het Algonquin Regiment 

nadert de Hochwald-kloof. 

 
Vooruitgang is moeilijk, er is zware regen gevallen en de grond is een 

modderpoel. Tanks zijn vastgelopen en buiten werking en er is intens 
vijandelijk artillerievuur. Het duurt tot 4 maart voor het vijandelijk verzet  

breekt en het bos schoongeveegd wordt - soms worden er man tegen man 
gevechten gemeld. De geallieerden trekken verder richting Veen voor de 

tweede fase van operatie Blockbuster. 
 

Op 8 maart, een regenachtige dag met slecht zicht, stuiten de Algonquins 
in de buurt van Veen op 'fanatiek' verzet. Het oorlogsdagboek bericht: 

“Overdag werd onze strijdmacht volledig vastgezet door antitankvuur, 
sluipschutters en beschietingen. Het schieten uit hinderlagen door ‘Jerry’ 

(de Duitsers) was griezelig ... 
 

Onze tanks vonden vanwege de slechte bodem het manoeuvreren bijna 

onmogelijk. Soldaten van beide kanten bezetten versterkte huizen die niet 
meer dan 100 meter van elkaar verwijderd waren. De Canadezen 

probeerden tevergeefs door de vijand bezette huizen te veroveren”. 
 

Gordon Gilhuly is een van de slachtoffers die op 8 maart 1945 sneuvelen 
in de strijd. 

 
Drie dagen later wordt hij tijdelijk begraven op de Canadian Military 

Cemetery in Sonsbeek in Duitsland. 
 

Ruim een jaar later wordt hij in Nederland herbegraven op de Canadese 
oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, graf V. B. 5. 
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Onderscheidingen: 

- 1939-45 Star 
- France-Germany Star 

- War Medal 

- CVSM & Clasp 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Bronnen: 
Foto’s: Joanne Martin, Gordon was haar oom 

Commonwealth War Graves Commission 
Library and Archives Canada 
War Diary, Algonquin Regiment 
Col.C.P. Stacey: The Victory Campaign 

Canadian Army – Soldiers Service and Pay Book – Gordon Gilhully 
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