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Ketchum, Ivan Eugene 

Private 

The Calgary Highlanders 

Royal Canadian Infantry Corps 

M – 37970 

 

 

 

 

 

 

Ivan Eugene Ketchum is op 9 september 1923 geboren in het Municipal 

Hospital in Islay, Alberta. Zijn ouders, Hallie Vernon en Margaret Viola, 

zijn beiden van Amerikaanse komaf. Vader Hallie is postbode. 

Ivan Eugene is de oudste uit een gezin van vier kinderen. Hij heeft twee 

zusjes, Vera en Patricia, en een broertje, Richard. Patricia is verdrietig 

genoeg overleden op 1 januari 1940, ze is dan acht jaar 

oud. De familie bezoekt de United Church.                                                  

                                                               

                                                                     

         Vader Hallie. 

Ivan Eugene gaat tot zijn veertiende onregelmatig naar een dorpsschool 

die vier mijl verwijderd is van de boerderij waar hij woont. Na Grade 7 

gaat hij werken op de boerderij van zijn ouders in Green Lawn, Alberta. 

Ook werkt hij op boerderijen in de omgeving en als klusjesman op een 

vliegveld. Zijn laatste werkgever, voordat hij in dienst gaat, is John Maltis. 

Na de oorlog mag hij terugkeren bij deze werkgever, maar Ivan Eugene 

wil dan graag gaan werken als timmerman. 

In 1940 wordt in Canada de National Resources Mobilization Act 

aangenomen. Beschikbare mannen worden opgeroepen zich te registreren 

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 Ivan Eugene. Op 22 april 1943 meldt hij zich in 

Calgary, Alberta, aan voor zijn dienstplicht. Hij is dan 19 jaar oud. Hij 

krijgt legernummer: M-608179.                                                           
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Hij is op dat moment woonachtig bij zijn ouders in Green Lawn, Alberta, 

en is vrijgezel. Zijn diensttijd brengt Ivan Eugene door in Calgary, Camp 

Camrose, Halifax, en Camp Bedford. Hier krijgt hij zijn basistraining. 

Ondanks dat hij weinig scholing heeft gehad, wordt hij omschreven als 

een zeer intelligente jongen die makkelijk kan leren. In zijn vrije tijd 

speelt hij graag basketbal of gaat hij jagen.  

Na zijn diensttijd meldt hij zich op 17 juni 1944 in Halifax, Nova Scotia, 

aan voor actieve dienst. Hij is dan 20 jaar oud en krijgt een nieuw 

legernummer: M – 37970. 

 

Uit zijn medische test blijkt dat hij een gezonde jongeman is van 1.80 

meter. Hij weegt 85 kilo, heeft bruine ogen en lichtbruin haar. In 1940 

heeft hij zijn linker sleutelbeen gebroken, zijn neustussenschot staat een 

beetje scheef en zijn ooglid en vinger trillen een beetje. 

Vanuit Halifax wordt Ivan Eugene overgeplaatst naar Transit Camp 

Windsor, Nova Scotia. Maar niet voordat hij in juli een week verlof heeft 

gehad om afscheid te nemen van zijn familie. Het Transit Camp Windsor is 

opgericht om soldaten een plek te bieden waar ze kunnen wachten tot er 

een plek vrij is op een schip voor de oversteek naar Engeland. Ivan 

Eugene wacht hier vijf dagen. Op 21 juli 1944 ziet hij voor het laatst het 

Canadese vaste land aan de horizon verdwijnen.  

Na aankomst in Engeland, op 27 juli, wordt hij op 10 augustus ingedeeld 

bij het regiment Calgary Highlanders. Twee dagen later gaat hij aan boord 

om verscheept te worden naar Frankrijk.  

De Calgary Highlanders zijn op de dag van zijn aankomst onderweg van 

Tournebu naar Urville en daarna door naar Fontaine-le-Pin. In deze laatste 

plaats krijgt het regiment drie dagen rust en is Ivan Eugene één van de 

jongens die onderdeel is van de versterkingseenheid die wordt toegevoegd 

aan de Calgary Highlanders. De versterkingseenheid komt als geroepen. 

In de week voor aankomst in Fontaine-le-Pin heeft het regiment zware 

verliezen geleden. De jongens die nu aankomen worden opgenomen in het 

regiment, getraind en moeten echte Calgary Highlanders worden.  

Wat volgt in augustus is een lange route door velden, bossen en dorpen, 

met grote en kleine veldslagen en met weinig tijd voor rust en eten, dwars 

door Normandië, op weg naar de rivier de Seine. 



3 
 

Na hevige gevechten in het Forêt de la Londe, waar de Canadezen voor 

het eerst kennismaken met de tactiek van de Duitse troepen om 

mortiergranaten af te schieten in boomtoppen, waardoor er niet alleen 

granaatscherven in het rond vliegen, maar ook brandende boomtoppen, 

steken de Calgary Highlanders op 28 augustus bij Elbeuf de Seine over. 

Ivan Eugene is dan nog maar dertien dagen actief aan het front aanwezig.  

Na de oversteek van de Seine gaat zijn regiment op weg, via Rouen, naar 

Dieppe waar ze op 3 september aankomen. Dieppe is voor veel Canadese 

strijders een zwarte bladzijde in de geschiedenis. In augustus 1942 zijn 

hier meer dan 900 Canadese soldaten om het leven gekomen. De landing 

op het strand bij Dieppe is een ramp. Slecht voorbereid en weinig 

ondersteuning vanuit de lucht. De Calgary Highlanders die wel zijn 

ingescheept, maar het strand nooit hebben bereikt omdat ze als 

reservetroepen worden achtergehouden, op volle zee met Dieppe in zicht, 

worden nog jaren achtervolgd door de vreselijke herinneringen aan die 

dag. Op de Canadese begraafplaats, die tijdens de bezetting al die jaren is 

bijgehouden door de inwoners van Dieppe, houden ze een 

herdenkingsdienst. 

De rust in Dieppe is van korte duur. In de vroege ochtend van 5 

september, het regent pijpenstelen en het is koud, worden ze per truck 

vervoerd naar Montreuil, zeventig kilometer ten zuiden van Duinkerke. 

Duinkerke en omgeving wordt door de Duitsers zwaar verdedigd. 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. 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. Ivan Eugene is 

met zijn regiment op weg naar de Slag om de Schelde. 

Drie dagen krijgt Ivan Eugene wat rust. Vanuit Antwerpen vechten de 

Calgary Highlanders zich over het Albertkanaal, het begin van de Slag om 

de Schelde, naar het Turnhoutkanaal 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. Ivan Eugene verliest dertig van zijn strijdmakkers. En dat is 

nog maar het begin.  
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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 lijden 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 maakt de 

Slag om de Sloedam achteraf onnodig. 

Het kost 107 Calgary Highlanders het 

leven.  

 

 

Ivan Eugene 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.  
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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 kun je bij het licht van al dat geschut een krant 

lezen. Na 5 minuten roepen 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 Ivan 

Eugene 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 

 

 

 

 

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.  
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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 gevangengenomen, 

twaalf Calgary Highlanders sneuvelen deze dag in het Hochwald. Eén van 

de gesneuvelden is Ivan Eugene Ketchum, 21 jaar oud.  

Ivan Eugene Ketchem wordt tijdelijk begraven in Bedburg, Duitsland, 

waarvandaan hij op 6 september 1945 wordt herbegraven op de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats Groesbeek, plot VII. D. 8. 

Ivan Eugene heeft de volgende onderscheidingen ontvangen: 

 1939 – 1945 Star 

 France & Germany Star 

 War Medal 1939 – 1945  

 Canadian Volunteer Service Medal & Clasp 

 

Op zijn grafsteen staat de volgende tekst: 

NOTHING CAN EVER TAKE AWAY 

THE LOVE A HEART HOLDS DEAR 

 

 

Levensverhaal: Sigrid Norde, Research Team Faces To Graves 
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Bronvermelding: 

Commonwealth War Graves Commission 

Library and Archives Canada 

David. J. Bercuson, Battalion of Heroes–The Calgary Highlanders in World War II, 

The Calgary Highlanders Regimental Foundation, 1994 

https://ancestors.familysearch.org/en/9WCK-WKY/hallie-vernon-ketchum-1894-

1982 

https://nl.findagrave.com/memorial/110818410/margaret-viola-ketchum 

https://www.ibiblio.org/hyperwar/UN/Canada/CA/Victory/Victory-18.html 

https://nl.pinterest.com/ 

 

* Heeft u een foto van deze soldaat of aanvullende informatie neem dan 

contact op met info@facestograves.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 februari 2020 – foto Sigrid Norde 
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