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    Samuel, in de familie Sammy genoemd, is geboren op 26 oktober 

1922 in Charters Settlement, New Maryland, York County, New Brunswick 

in Canada. Als één van tien kinderen is hij zoon van Samuel Newton 

Hodgson, die van Ierse komaf is en Catherine M. uit Fredericton (New 

Brunswick. Zij zijn getrouwd in juli 1913. Samuel zal later verklaren dat 

hij doopsgezind is. Het gezin verhuist naar South Devon, New Brunswick, 

waar Samuel de Devon Superior School doorloopt tot de 8e klas. Hij heeft 

veel vrienden en is populair op school; als teenager is hij lid van de Devon 

Hockey Club en is bekend om zijn sportiviteit. 

 

Volgens de gegevens uit zijn militaire dossier verlaat hij de school 

op 16-jarige leeftijd en treedt een jaar later toe bij de reservisten. Hij wil 

na de oorlog timmerman worden; hoewel hij geboren is op een boerderij 

heeft hij geen interesse om boer te worden. 

 

In april 1941 meldt Samuel zich aan bij de Royal Canadian 

Engineers en volgt het eerste half jaar een opleiding in Fredericton, New 



Brunswick en Petawawa, Ontario. Op dat moment wordt hij beschreven 

als 1,70 meter lang, met blauwe 

ogen en bruin haar. Zijn vader is 

inmiddels overleden en twee broers 

dienen in het leger. De komende 

twee en een half jaar zal hij diverse 

opleidingen volgen in Engeland. Dit 

begint met een opleiding voor smid 

tot juni 1943 en daarna een opleiding 

voor kok (een cursus van 7 weken). 

Op dat moment is hij nog Sapper in 

het 2e Bataljon van de Royal 

Canadian 

Engineers.  

 

 

 

           

 

Zijn eenheid vertrekt in oktober 1943 per schip vanuit Halifax (Nova 

Scotia) en komt 10 dagen later aan in het Schotse Greenock.  

 

Op 26 juli 1944 (zeven weken na D-Day) komt Samuel met zijn 

eenheid in Frankrijk aan. Hij wordt overgeplaatst naar de infanterie bij het 

Lake Superior Regiment, dat is omgevormd tot een motor-bataljon met 

een vloot van universele carriers (rupsvoertuigen voor troepenvervoer). 

In de komende tien maanden zal dit regiment zich door Frankrijk, België, 

Nederland en Duitsland vechten. Zij zijn betrokken bij de felle gevechten 

om de bres bij Falaise te dichten en de slag bij Chambois in augustus. De 

volgende 5 weken leggen ze ca. 200 kilometer af in de richting van 

Antwerpen, waar het Lake Superior Regiment in oktober en het begin van 

november deel zal nemen aan de slag om de Schelde. Met de bedoeling 

om de Antwerpse haven in te kunnen zetten als aanvoerplaats voor de 

broodnodige bevoorrading.   

 

Als de winter nadert, rukt het regiment op naar het oosten door 

Belgisch en Nederlands Limburg naar de Rijn in Duitsland. Het weer wordt 

slecht, na een periode van vorst volgt er zware regenval. Bovendien 

hebben de Duitsers stukken land opzettelijk onder water gezet, waardoor 

transport soms onmogelijk is. Begin februari 1945 neemt het regiment 

deel aan de slag om Veen, dichtbij de oud Romeinse stad Xanten. 



Nergens zijn de gevechten grimmiger dan in deze streek, in de laatste 

maanden van de oorlog. Op 18 februari raakt Samuel gewond en verblijft 

korte tijd in het Canadian General Hospital. Daarna keert hij terug naar 

zijn eenheid. 

  

Begin februari 1945 is de LSR bezig met de Veenstrijd, dicht bij de 

oude Romeinse stad Xanten. Nergens vechten hevier dan in deze regio, in 

de laatste maanden van de oorlog. In de buurt van het kleine dorp Issum, 

bij Kandershof aan de rechterkant van de weg naar het oosten, vlakbij het 

dorpje Issum,  aan de rechterkant van de weg ter hoogte van de 

Kandershof, wordt Private Samuel Hodgson op 9 maart 1945 dodelijk 

getroffen. 

 

Zijn commandant schrijft in een brief aan Samuel’s moeder dat hij 

tijdelijk is begraven op een begraafplaats 7 kilometer ten zuiden van 

Xanten. Een paar maanden later wordt zijn stoffelijk overschot 

overgebracht naar de Canadese oorlogsbegraafplaats bij Groesbeek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Oude graf 

 

 

 

Van Samuel’s vier broers, zijn er dan nog twee in het leger: William 

dient als kanonnier in Italië en Charles is korporaal in Engeland. Van zijn 

vijf zussen dient Lois in de Canadian Women’s Army Corps (CWAC).  



Veertig soldaten van het Lake Superior Regiment zijn begraven op 

de Canadese Oorlogsbegraafplaats bij Groesbeek. Samen met Samuel 

Hodgson zijn drie anderen gesneuveld tussen 8 en 12 maart 1945. 

                                                           

    

Voor bewezen diensten aan Canada heeft Private Samuel Newton 

Hodgson de volgende onderscheidingen gekregen: 

1939-45 Star 

France & Germany Star 

War Medal 1939-45 

CVSM with Clasp 

 

Samuel Newton Hodgson is begraven op de Canadese Militaire 

Begraafplaats in Groesbeek, graf XXV. B. 8. 
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Daily Gleaner: March 1945 – Another Devon Boy Killed In Action On The Western Front 

                                                                  Pte. Samuel N. Hodgson, Arrived in England on His Eighteenth                         

                                                                  Birthday - Was With Reserve Army When 17 

                                                                  Has Two Brothers Overseas, One Fighting in Italy, One in England 

                                                                   

Another young man from South Devon has given his life in the present war. Mrs. Catherine Hodgson, South Devon, 

being notified yesterday by the Department of National Defense, Ottawa, that her son, Pte. Samuel N. Hodgson, 

had been killed on the Western Front. 

   Pte. Hodgson was the son of the late Samuel Hodgson and Mrs. Catherine Hodgson, South Devon, and was born 

at New Maryland 21 years ago. When he was a small child the family removed to South Devon and he attended the 

Devon Superior School. In 1941 he joined the Reserve Army and when volunteers were asked for from that unit for 



the active army, he was one of those who offered. He enlisted in the R.C.E. and received his basic training at No. 70 

C.A. (I.) T.C., Fredericton and at Petawawa. In October 1941 he went overseas and arrived there on his eighteenth 

birthday. He was stationed in England for three years and went to France in the summer of 1944 and was a cook 

with the R.C.E. and later transferred to the infantry. In January last he was wounded and spent a short time in 

hospital and then rejoined his unit. He was killed a few days ago. He had a great many friends, was popular with his 

schoolmates and others and his death is deeply regretted. He is survived by his mother, four brothers, Gnr. William 

Hodgson, in Italy; Cpl. Charles Hodgson, in England; Gordon Hodgson and Robert Hodgson, at home; and five 

sisters, Mrs. Howard B. Jones, South Devon; Mrs. Hiram McKeen, Halifax, N.S., Pte. Lois Hodgson, C.W.A.C., 

Halifax; Dorothy Hodgson and Marion Hodgson, at home.                                                                                                                                      

Before entering the army he was a member of the Devon Hockey Club and the Baseball Club and known for his clean 

sportsmanship. 

 



 

 

 

 


