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Goodhew, Francis Anthony   

Corporal 

Calgary Highlanders 

Royal Canadian Infantry Corps 

F- 9016 

 

 

 

 

 

 

Frank Goodhew wordt geboren op 11 november 1917 in Halifax, Nova 

Scotia, Canada. Zijn ouders, William en Alice, zijn beide van Canadese 

komaf. Vader William is overleden in 1932. Verder bestaat het gezin uit 

een oudere broer, William, en twee jongere broertjes, Richard (Ralph) en 

Walter. Frank heeft ook een oudere zus, Mary Agnes Kennedy, en een 

jonger zusje, Anne Elizabeth Birch. Het gezin bezoekt de Rooms 

Katholieke kerk. 

Als zestienjarige jongeman verlaat Frank, na Grade 8, in 1933 het 

onderwijs en gaat aan het werk. Het jaar voordat hij zich aanmeldt als 

dienstplichtige is hij werkzaam als meteropnemer bij de Nova Scotia Light 

& Power Company. Na de oorlog wil hij daar graag terugkeren. 

In 1940 wordt in Canada de National Resources Mobilization Act 

aangenomen. Beschikbare mannen worden opgeroepen zich te registeren 

om in dienst te gaan, in eerste instantie om het thuisland Canada te 

verdedigen. Later worden deze mannen ook ingezet voor dienst overzee. 

Eén van deze mannen is Frank Goodhew. Op 15 mei 1942 meldt Frank, 24 

jaar oud, zich voor zijn dienstplicht. Hij krijgt legernummer: F - 601226. 

Hij is op dat moment woonachtig bij zijn moeder aan 49 North Park St, 

Halifax, Nova Scotia. 

Na zijn aanmelding verblijft Frank vijf dagen in trainingscentrum 

Yarmouth, N.S., om daarna te worden overgeplaatst naar 

trainingscentrum Aldershot, N.S. Op 9 juni 1942 wordt hij als lid van de 

Home Defence gestationeerd in Shelburne, N.S. Nadat hij in februari 1943 

bijna 3 maanden afwezig is geweest zonder toestemming wordt hij 120 

dagen in detentie genomen in de hechtenisbarakken in Sussex, N.S.  
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Het waarom van zijn afwezigheid wordt helaas niet vermeld in zijn 

gegevens, hij zal er allicht een goede reden voor gehad hebben. Wanneer 

hij vrij komt wordt hij gestationeerd in Gaspé, Quebec. Tijdens zijn 

diensttijd in Gaspé meldt Frank zich in Quebec aan voor actieve dienst, 

het is dan 8 oktober 1943.  

 

Frank wordt medisch getest en is een gezonde jongeman. Hij is 1,67 

meter lang, weegt 66 kilo, heeft blauwe ogen en bruin haar en hij heeft 

een litteken boven één van zijn wenkbrauwen. Ook wordt nog vermeld dat 

hij toen hij vijf jaar oud was hij zijn linker pols heeft gebroken. Frank 

krijgt na zijn aanmelding een nieuw legernummer: F – 9016. 

De eerste vier maanden na zijn aanmelding verblijft 

hij nog in Gaspé, waarna hij zijn training vervolgt in 

Windsor, Yarmouth en Aldershot. In Aldershot wordt 

hij omschreven als gezond, geïnteresseerd en 

geschikt voor training. Hij is ingedeeld bij de 

infanterie.  

Van 10 juni tot 23 juni krijgt hij verlof om te 

trouwen met Mary Joyce Loretta Westhaver.     

Exact één maand na hun bruiloft stapt Frank aan 

boord van een schip dat hem naar Engeland brengt, 

zijn dienst overzee is begonnen. 

 

                        Frank en een andere soldaat, datum onbekend 

 

Zijn trainingstijd in Engeland is relatief kort. Op 1 september 1944 stapt 

Frank opnieuw aan boord van een schip, ditmaal naar Frankrijk. Tien 

dagen na aankomst wordt Private Goodhew ingedeeld bij het regiment 

Calgary Highlanders, hij is één van de 180 mannen die deel uitmaken van 

de versterkingseenheid die de Calgary Highlanders op dat moment hard 

nodig hebben. Vanuit Loon Plage proberen ze Duinkerke in te nemen. 

Duinkerke en omgeving worden door de Duitsers zwaar verdedigd. En de 

Calgary Highlanders, met Duinkerke in zicht, vechten van boerderij naar 

boerderij onder constant artillerievuur. Het is gevaarlijk en deprimerend. 

Het lukt uiteindelijk niet om Duinkerke in te nemen.  
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Op 18 september vertrekken de troepen per truck vanuit Loon Plage naar 

Antwerpen, op 4 september ingenomen door de Britten, door de velden 

van Ieper die nog duidelijk de sporen dragen van de Eerste Wereldoorlog. 

Duinkerke zal tot het einde van de oorlog in handen blijven van de 

Duitsers. Frank is met zijn regiment op weg naar de Slag om de Schelde. 

Drie dagen krijgt Frank wat rust. Vanuit Antwerpen vechten de Calgary 

Highlanders zich over het Albert Kanaal, de start van de Slag om de 

Schelde, naar het Turnhout Kanaal richting Eindhoven waar ze verblijven 

tot 3 oktober 1944. Ook nu is de rust van korte duur. Via Lochtenberg en 

Brasschaat wordt het regiment ingezet in Hoogerheide bij de Slag om 

Woensdrecht. Tweeënzeventig uur wordt hier hevig gevochten. Frank 

verliest dertig van zijn strijdmakkers. En dat is nog maar het begin. De 

Slag om de Schelde woedt verder via 

Ossendrecht, Kruiningen en Schore 

naar de Slag om de Sloedam. Het is 

dan 31 oktober. Het regiment van The 

Black Watch doet als eerste een aanval 

op de dam. Zij leiden zulke zware 

verliezen dat de volgende dag de 

Calgary Highlanders worden ingezet. 

Ook zij komen niet verder dan 

halverwege de dam. Er wordt op zulke 

korte afstand gevochten dat 

handgranaten kunnen worden 

teruggegooid nog voordat ze ontploft zijn. In de morgen van 1 november 

lukt het de Highlanders de westkant van de dam veilig te stellen, maar het 

lukt ze op 2 november niet om verder te komen dan het bruggenhoofd op 

Walcheren.  

 

Uiteindelijk landen er Britse commando’s op Walcheren en zij verdrijven 

de Duitsers. Dit maakte de Slag om de Sloedam achteraf onnodig. Het 

kostte 107 Calgary Highlanders het leven.  
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Frank komt, na deze vreselijk slag, terecht in de omgeving van Nijmegen. 

In eerste instantie worden de Calgary Highlanders vanaf 10 november 

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. 

Op 17 december wordt Frank bevorderd tot Corporal. 

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

minuten riepen 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 Frank 

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. Op 8 februari, om 5 uur in de 

ochtend wordt de aanval op Wyler 

ingezet. De slag om Wyler blijkt 

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 
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Op 18 februari vertrekt het regiment richting het Moyland bos. Midden in 

de nacht nemen ze hun posities in en voor de komende 48 uur 

patrouilleren ze, vinden er wat schermutselingen plaats met Duitse 

soldaten en beschieten ze Slot Moyland.  

Na Moyland volgt het Hochwald. Een dichtbegroeid bos, met soms maar 

een paar meter zicht waardoor de kans groot is in een hinderlaag te 

lopen. Hier start Operatie Blockbuster. Het doel van de Calgary 

Highlanders is het innemen van de westkant van de noordelijke rand van 

het bos. Net na middernacht, op 27 februari, vertrekt het regiment, het is 

bewolkt en er is geen maanlicht om de mannen bij te schijnen, de 

boerderijen die ze in het open landschap passeren lijken verlaten. Pas bij 

het ochtendlicht ondervinden ze weerstand van Duitse soldaten, maar het 

lukt ze hun doel te bereiken, worstelend door modder en sneeuw, en om 

half elf in de avond kan er eindelijk, na vierentwintig uur, een warme 

maaltijd gegeten worden. Er zijn 200 Duitse soldaten gevangen genomen, 

twaalf Calgary Highlanders sneuvelen deze dag in het Hochwald. Na dagen 

van patrouilleren steken de Highlanders op 4 maart de Hochwald Cap over 

richting Seelenhof en daarna door richting Birten, drie kilometer ten 

zuidoosten van Xanten. Het doel is op 9 maart een punt, twee kilometer 

ten zuidoosten van Birten, langs een spoorlijn te bereiken. Om 04.00 in de 

ochtend gaat het regiment op weg, er wordt hevig gevochten en er liggen 

veel landmijnen op de route. Birten zelf is onbereikbaar en het regiment 

wijkt uit naar een punt met vier bruggetjes over het Winnenthaler kanaal. 

Eén brug blijkt nog intact. Midden in de nacht van 9 op 10 maart, om 

03.40 steken de Calgary Highlanders de brug over richting de Oude Rijn.  

 

Frank is hier niet meer bij. Op 9 maart sneuvelt hij in de omgeving van 

Birten. Twee granaatscherven, één in zijn linkerdijbeen en één in zijn 

rechterarm, worden hem fataal. In Bedburg, Duitsland, wordt hij tijdelijk 

begraven. Op 18 juli 1946 krijgt zijn echtgenote een brief dat haar 

echtgenoot is herbegraven in Groesbeek, plot VIII. E. 10.  

 

Voor de 519 dagen dat Frank in dienst is geweest ontvangt hij de 

volgende onderscheidingen: 

 1939 – 45 Star 

 France & Germany Star 

 War Medal 

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

Deep in our hearts 

Your memory is kept 

We smile with the world 

But never forget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal door Sigrid Norde – Research Team Faces to Graves. 

Onze dank gaat uit naar de familie Kennedy voor het delen van de foto’s. 
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