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Private  
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Kenneth Rupert Hollingshead is geboren op 6 oktober 1920 in Wainwright, 

Alberta, Canada, als vierde kind van Carl Rupert Hollingshead, Amerikaan 

(1890-1948) en de Canadese Annie Reid Hollingshead (1885-1968). Hij 

heeft twee broers, Wallace Edmund en Carl Lawrence, en een zus Jean. 

Wallace is de enige van de broers die niet in de Tweede Wereldoorlog 

gevochten heeft. Uit tests van het leger blijkt hij diabetes te hebben en 

mag dus niet in dienst. Dit is de enige keer in zijn leven dat Wallace 

diabetes blijkt te hebben. 

 

Kenneth’s familie heeft een boerderij in het noordwesten van Neilburg, 

Saskatchewan, Canada en hij helpt veel mee, onder anderen tijdens de 

oogsttijd in de herfst. De boerderij staat bekend als “gemixed”, wat 

betekent dat ze zowel graan verbouwen als vee houden. Hij gaat naar 

school tot hij op 14-jarige leeftijd van school gaat om op de boerderij te 

helpen. Kenneth wil ooit zijn eigen boerderij in de buurt van zijn ouders zo 

gauw zijn dienstplicht voorbij is. Hij houdt van mechanisch werk en wil het 

liefst een chauffeur zijn gedurende zijn jaren in dienst, daarom volgt hij 

cursussen in motor mechanica. 
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George, Albert, Oliver en Robert en zussen Margaret, Jemima and Mary. Kenneth’s 

moeder, Annie, staat derde van links in de achterste rij, tussen Kenneth’s ooms en 

tantes.   

 

Kenneth is 1.80 m. lang en weegt 68 kilo. Hij heeft donker haar en bruine 

ogen, met een perfect zicht. Zijn hobby’s zijn “de meeste sporten”, 

waaronder ijshockey en softbal. Hij vindt dat hij niet echt kan entertainen, 

maar gaat graag naar dansavonden en feesten. Hij is gezond en heeft een 

bovengemiddeld IQ. Omdat zijn moeder van zijn bezittingen na zijn dood 

onder anderen een aansteker terug vraagt, wordt aangenomen dat hij 

rookt. Hij is verloofd met Lois. 

Als Kenneth Saskatchewan verlaat om in dienst te gaan, gaat hij naar zijn 

broer Wallace’s huis op de familie boerderij om afscheid te nemen. 

Wallace’s zoon Garth is dan pas drie jaar oud, maar weet later nog dat 

zijn oom Kenneth met zijn vingernagel een diamant in de deurpost 

graveert zodat kleine Garth hem zal herinneren. De diamant blijft op de 

deurpost staan tot het huis afbrandt tijdens een bosbrand als Garth 

volwassen is en op de boerderij werkt.  

Kenneth neemt dienst in het Canadese leger op 19 juni 1941 in de buurt 

van Marsden, Saskatchewan en hij wordt lid van de Calgary Highlanders. 

Zijn broer Carl schrijft zich ook in en is lid van de B Company van de 

Calgary Highlanders.   

Van 24 september 1942 tot en met 16 oktober 1944 traint Kenneth met 

de Calgary Highlanders in Engeland om op 17 oktober 1944 in Noord-West 

Europa aan de gevechten deel te gaan nemen. 



3 
 

Kenneth Hollingshead sneuvelt tijdens de 

gevechten van Operatie Veritable, ook bekend 

als de Slag om het Reichswald, op 27 februari 

1945.  

 

 

 

Hij wordt tijdelijk begraven op 3 maart 1945 in 

Bedburg-Hau net over de Duitse grens met 

Nederland. In juli 1946 wordt Kenneth 

herbegraven op de Canadese Begraafplaats in 

Groesbeek, graf VII. D. 12. 

 

Onderscheidingen:  1939-1945 Star, French Germany Star, Defence Medal 

War Medal, Canadian Volunteer Service Medal with clasp. 

 

Op de herdenkingsmuur op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in 

Groesbeek staan de volgende woorden: Pro amicis mortui amicis vivimus  

‘we leven in de harten van vrienden voor wie wij gestorven zijn.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal Marian Straatman, Research Team Faces to Graves. 

Bronnen: 

Ter beschikking gesteld door Margi Hollingshead, achternicht van Kenneth’s 

vader Carl Rupert Hollingshead. Uit gesprekken met Garth Hollingshead en 

anderen in Neilburg, Saskatchewan, Canada op 14 november 2011. 

Commonwealth War Graves Commission 

Library and Archives Canada 
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Kenneth’s verloofde Lois werkt bij de bank in Neilburg en herinnert zich 

dat ze tijdens haar middagpauze hoort dat hij gesneuveld is. “Ik wilde dat 

ze hadden gewacht tot het einde van mijn werkdag voor ze het me 

vertelden. Ik kon niet weg van mijn werk.” vertelt ze in november 2011. 

Haar herinnering aan die dag in 1945 is alsof het gisteren was, ondanks 

dat ze in 2011 90 jaar oud is. Lois blijft in Neilburg en trouwt met een 
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andere man, met wie ze kinderen krijgt. Een zoon is bij haar tijdens het 

gesprek met de familie van Kenneth in 2011. 

Kenneth’s neef, Charlie Reid, sneuvelt ook in de oorlog, slechts drie 

maanden eerder dan Kenneth. Charles Herbert Reid, zoon van Annie’s 

broer Oliver, is geboren op 12 november 1916 en sneuvelt op 5 oktober 

1944.  Hij is begraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Bergen-

op-Zoom (Charles H. Reid, B/116956, dienstbaar bij het Essex Scottish 

Regiment).  

Margi Hollingshead: “Kenneth wist niet dat een andere neef van hem, 

Howard Kenneth Hollingshead (mijn vader) ook diende in de tweede 

wereldoorlog als lid van the United States Army Air Corps. Howard nam 

deel aan de gevechten in Italië en werd krijgsgevangen gemaakt in 

Roemenië nadat zijn vliegtuig neergeschoten was boven de olievelden van 

Ploesti. Howard werd eind augustus 1944 bevrijd en keerde naar huis 

terug, trouwde met mijn moeder in oktober 1944, rond de tijd dat 

Kenneth Engeland verliet voor België en Nederland, om nooit terug te 

keren.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals gebruikelijk is bij de Canadese overheid, worden meren vernoemd 

naar hen die in de oorlog gesneuveld zijn. Lake Charlie Reid is in zuidwest 

Saskatchewan en Hollingshead Lake, genoemd naar Kenneth, is in het 

afgelegen noorden van Saskatchewan, alleen bereikbaar met een 

vliegtuig.  
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Lichtjesavond 24 december 2018. 

Foto: Diana Venis-Kerkhoven  
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Margi Hollingshead en haar vriendin Betty bezoeken het graf van Kenneth 

op 10 mei 2018. Foto’s zijn gemaakt door Kim Huvenaars, Research Team 

Faces to Graves. 

 

 

 


