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Hore, Ross Earl  

Trooper 

17th Duke of York's Royal Canadian 

Hussars  

7th Reconnaissance Regt. 

C/75120 

    

 

 

 

 

 

 

Ross Earl Hore wordt geboren op 9 november 1921 in Dunsford (Pleasant 

Point), Ontario, Canada. Hij is de zoon van Gilbert Hore (1888-1964) en 

Isabel(la) Hore-Lee (1889-1979). Ross heeft vier broers: James (Jim), 

Samuel (1925-1973), William en Robert (1930-2012). Ook heeft Ross 

twee oudere zussen, Ruth (1913-1989) en Ruby (1918-2012). Eerder is 

broertje John Gilbert (1917-1918) gestorven als hij nog geen jaar oud is. 

Vader Gilbert is boer van beroep (215 acres land) en thuis zijn ze lid van 

de Presbyterian Church. 

Ross gaat naar de basisschool van zijn 6e tot 13e jaar in Pleasant Point. 

Dan werkt hij vijf jaar thuis op de boerderij. Daarna heeft hij diverse 

baantjes. Als laatste, voor Ross zich aanmeldt bij het leger, haakt hij 

haken aan grote kranen bij de firma National Steel Car in Malton, Canada. 

Zijn hobby’s zijn schaatsen, muziek luisteren en naar shows en 

muziekoptredens gaan. 

 

Op 23 november 1942 meldt Ross zich voor actieve dienst bij het leger in 

Kingston, Ontario, Canada. 

Op zijn medisch certificaat staat dat Ross 1.65 m. lang is, blauwe ogen en 

een lichte haarkleur heeft. Verder wordt hij aangemerkt als moedig en 

betrouwbaar. Ross wil graag chauffeur worden in het leger, hij heeft zijn 

vrachtwagenrijbewijs.     
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Op het moment dat Ross zich bij het leger aanmeldt, werken twee broers 

thuis op de boerderij, twee broers gaan naar school en zus Ruth is 

getrouwd met Bob Williams en woont in Lindsay, Ontario, Canada. Zijn 

zus Ruby woont dan nog thuis. Later gaat ook broer Samuel (Sam) in het 

leger. 

 

Op 10 juni 1943 vertrekt Ross met zijn regiment naar Engeland. Op 15 juli 

1944 gaan ze in Frankrijk aan land. Daar neemt Ross deel aan de 

gevechten met de C Compagnie van zijn regiment en trekt door België 

naar Nederland. 

 

 

Op 31 december 1944 vertrekt Ross omstreeks 9.30 uur met nog vier 

andere soldaten in een vrachtwagen van het leger vanaf het squadron 

naar Nijmegen, Ross is de chauffeur. Bij de plaats Leeuwen komen ze een 

hoek om gereden en moet hij uitwijken voor twee kinderen. Omdat het 

glad is op de weg komt de vrachtwagen in de slip, komt tegen de zijkant 

van de weg, slaat over de kop en belandt in een sloot.  

 

Volgens het getuigenverslag van mede-inzittende Luitenant E.W. Smith: 

“Ik werd achterin de truck geworpen en lag geheel onder water. Het lukte 

me om mijn hoofd boven water te krijgen en ik riep de andere vier. Ze 

antwoordden mij allemaal.  

Er was net ruimte tussen het wateroppervlak en de bodem van de 

vrachtwagen om ons hoofd boven water te houden. Ik was enige tijd bij 

kennis en praatte tegen de anderen. We probeerden uit de vrachtwagen te 

komen, maar de deuren waren helemaal ingedeukt en de gepantserde 

delen rustten op de bodem van de sloot. De benzine liep uit de tanks van 

de vrachtwagen en dreef op het wateroppervlak rondom ons. De stank 

was erg sterk.  

Ik verloor mijn bewustzijn en werd wakker in een huis. Ik denk dat de 

andere vier soldaten ook bevangen moeten zijn geraakt door de 

benzinelucht en onder water gegleden zijn. Mijn hoofd lag in een van de 

voet uitsparingen aan de zijkant van de vrachtwagen aan de slootkant, 

waardoor ik niet onder water gegleden ben.” 
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Alle vier inzittenden komen om het leven. 

De drie andere soldaten zijn: 

Gerard Thauvette, Lance Sergeant, leeftijd 22 jaar, graf II. B. 12. 

Hubert Owen Wheeler, Trooper, leeftijd 21 jaar, graf II. B. 10. 

Eric Torsten Wickstrom, Corporal, leeftijd 23 jaar, graf II. B. 9. 

 

Een krantenartikel publiceert het schrijven van Lieutenant-Colonel C.A. 

Baerman hieromtrent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ross Earl Hore wordt tijdelijk begraven op de Canadese Begraafplaats in 

Nijmegen en later herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in 

Groesbeek, graf II. B. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Dawn 

Ward. 
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Onderscheidingen: 1939-1945 Star, French Germany Star, War Medal, 

1939-1945, Canadian Volunteer Service Medal with clasp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal Marian Straatman Research Team Faces To Graves. 

Bron: 
Commonwealth War Graves Commission 

Library and Archives Canada 
Dawn Ward, nichtje van Ross Hore 
 

 

 

Bezoek Dawn Ward en haar zoon Christopher Mooyer aan het graf van 

Ross Hore in september 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


