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Kenneth John “Ken” La Rose wordt op 30 juli 1920 geboren in St. 

Catherines, Lincoln, Ontario, Canada. Zijn vader heeft de Franse 

nationaliteit en heet Valmas Homer La Rose. Hij is een veteraan uit de 

Eerste Wereldoorlog. Zijn moeder Violet Mary Middleton heeft de Engelse 

nationaliteit en is huisvrouw. Ken heeft een oudere broer: Walter Homer 

La Rose. Het gezin is lid van de Anglicaanse Kerk (Church of England). 

Volgens de papieren overlijdt zijn vader kort na de geboorte van Kenneth, 

in 1921. Later geeft moeder Violet echter aan dat hij het gezin heeft 

verlaten. Ken is dan vier maanden oud. Ze heeft geen idee waar haar man 

is gebleven. 

Kenneth vindt school niet zo interessant; liever gaat hij aan het werk. Op 

zijn twaalfde ondergaat hij een blindedarmoperatie en vanaf zijn vijftiende 

is hij actief als boer in Lincoln County, op een gemengd bedrijf. Op zijn 

zestiende ondergaat hij een liesbreukoperatie. 

Op 1 juli 1940 meldt Ken zich in Toronto voor de dienstplicht. Hij is dan 

een gezonde vrijgezel van 19 jaar. Van de basis van zijn linkerduim tot 

zijn pols heeft hij een gebogen, gesneden litteken van zo’n vijf centimeter. 

Hij heeft blauwe ogen en bruin haar, is ruim 1.80 m lang en weegt 73 kg. 

Ken houdt van ijshockey, staat in zijn aanmeldingsformulier. De 

Lieutenant die hem ondervraagt, noteert dat Ken een goed leervermogen 

heeft. Hij acht hem geschikt als schutter. Bijna een jaar later, in april 

1941, geeft Ken aan dat hij tien jaar ervaring heeft als boer en na zijn 

diensttijd weer op de boerderij wil gaan werken. 
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Familieleden omschrijven Ken als een aardig, zorgzaam persoon met 

gevoel voor humor. Hij is ‘een beetje een clown’. In het leger is hij in 

ieder geval vrij ongehoorzaam. Hij komt geregeld te laat, kleedt zich niet 

goed of heeft vieze kleren. Ook is hij geregeld afwezig zonder verlof, ruimt 

zijn slaapplek niet goed op, is ongeschoren of toont op een andere manier 

onvoldoende militaire discipline. Hij raakt spullen kwijt of legt ze niet op 

de juiste volgorde. Ook weigert hij een keer zijn bed te verplaatsen als 

hem dat wordt opgedragen. 

Op 28 oktober 1942 vertrekt Kenneth met zijn regiment naar Engeland, 

waar hij blijft tot 5 juni 1944. Zijn regiment landt tijdens de D-Day-invasie 

op 6 juni 1944 om 08.12 uur op Bernieres-sur-Mer. De gevechten voeren 

hen door Normandië naar Noord-Frankrijk. Ze vechten zich een weg naar 

het noorden, trekken België binnen en bevrijden de cruciale zeehavens. 

Begin oktober 1944 gaat het regiment Nederland binnen. De strijd is niet 

makkelijk. In februari 1945 steken de Rifles eindelijk de grens met 

Duitsland over, op weg naar het Hochwald. In het Hochwald en 

Balbergerwald worden ze onder vuur genomen door tanks, verborgen 

kanonnen en sluipschutters. 

Als Sapper draagt Ken onder meer bij aan het doorbreken of slopen van 

vestingwerken, bouwen van bruggen en wegen, leggen of opruimen van 

mijnenvelden en voorbereiden van veldverdediging. Zaterdag 3 maart 

1945 is een koude en bewolkte dag als Kenneth wordt gedood tijdens zijn 

Sapper-taken in het Pioneer Platoon. Hij is dan 24 jaar oud. 

Hij wordt op 7 maart 1945 begraven op de Canadese militaire 

begraafplaats bij Bedburg. Op 27 maart krijgt moeder Violet een officiële 

brief over zijn overlijden. In zijn testament staat dat hij zijn bezittingen 

aan haar nalaat. 

Later is Kenneth herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in 

Groesbeek, graf VIII. E. 13. 

 

De tekst op zijn grafsteen luidt: 

WHO GAVE ALL 

FOR THOSE HE LOVED 

Onderscheidingen: 

- 1939-1945 Star 

- France & Germany Star 

- War Medal 1939-1945 

- Canadian Volunteer Service Medal with Clasp. 
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Zijn oudere broer Walter is Sergeant 

bij de Royal Canadian Air Force. Na 

de oorlog vestigt hij zich in de 

familieboerderij (80 hectare groot) 

nabij Wellandport in Ontario. Zijn 

dochter Dora wordt er geboren. 

 

Dora en haar man Bill Bean bezoeken 

de begraafplaats van Kenneth op 

zondag 24 september 2017. Op de 

grafsteen legt Dora een foto van haar 

oom Ken, enkele Canadese vlaggen 

en een stuk baksteen van de 

boerderij waar Ken woont met zijn 

moeder en broer, voordat hij zich 

aanmeldt bij het leger en naar het 

buitenland gaat.                                                          
                 Walter en Ken. 

 

 

Foto’s grafvondst Alice van Bekkum. 



4 
 

   

 

 



5 
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Foto Alice van Bekkum. 


