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Marchbank, Basil Lewis 

Private  

G/12225 

North Shore (New Brunswick) 

Regiment 

Royal Canadian Infantry Corps 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke Informatie: Basil Lewis Marchbank wordt geboren op 31 

januari 1918 in Greer Settlement, Saint John, New Brunswick. Basil is de 

geliefde zoon van Hudson James en Violet May Marchbank. Hij is de 

jongste van drie kinderen en is de enige jongen. Hij gaat naar de Leger 

des Heilskerk en blijft op school tot hij 16 jaar is en maakt de school af tot 

klas 5. Hij groeit op een kleine boerderij op buiten de stad Saint John, en 

als hij ouder is, verhuist hij naar Saint John. Een jaar voordat hij in dienst 

treedt, werkt Basil voor Carpenters & Jointers of America in een Veneer 

fabriek en pakt hij hout in.  

Op 21-jarige leeftijd, op 8 juli 1940, meldt Basil Lewis Marchbank zich bij 

het leger, zonder enige eerdere militaire ervaring, om te vechten voor zijn 

vaderland in de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog wil hij van carrière 

veranderen en schilder worden, en ook wil hij weer bij zijn ouders 

intrekken en bij hen op hun boerderij wonen. 

 

Militaire Bewegingen: Bij zijn indiensttreding in juli 1940 wordt Basil 

geplaatst bij de 15th Heavy Battery, 3rd Coast Brigade in Saint John. Daar 

begint hij met zijn opleiding. Na ongeveer vier maanden opleiding wordt 

hij zeven dagen in het Howe Lake Hospital opgenomen voor een operatie 

en herstel van een amandelontsteking. Hij traint in Saint John tot 16 juni 
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1942. Van daaruit wordt hij overgeplaatst naar Dartmouth tot 3 februari 

1943. Vervolgens wordt hij overgeplaatst naar Woodstock, Ontario, waar 

hij Driver I.C. opleiding volgt. Gedurende de hele training heeft Basil enige 

moeite met de regels en voorschriften; hij wordt verschillende keren 

berispt. 

Na het afronden van zijn chauffeurscursus, krijgt Basil vrij om nog een 

laatste keer terug te keren naar Saint John voordat hij naar Europa gaat. 

Dit zal zijn laatste Kerst zijn om familie en vrienden te bezoeken. Als zijn 

verlof voorbij is, wordt hij naar Windsor, N.S. gestuurd op 5 januari 1944.  

Eind maart vaart Basil naar Engeland om deel uit te gaan maken van de 

Canadian Artillery Reinforcement Unit. Hij stapt aan wal in het Verenigd 

Koninkrijk op 3 april 1944. Basil wordt overgeplaatst van de Artillery 

Reinforcement Unit naar de Infantry Reinforcement Unit en wordt vanaf 

22 april 1944 gewoon soldaat in plaats van een schutter. Ongetwijfeld 

wordt de tijd tussen 22 april en juli 13 doorgebracht met infanterie-

training. 

Op 13 juli 1944 vertrekt Basil naar Frankrijk, waar hij dienst neemt in het 

North Shore Regiment. Hij raakt negen dagen later gewond en wordt naar 

een militair ziekenhuis in Engeland gestuurd. Hij wordt uit het ziekenhuis 

ontslagen op 11 augustus 1944. Van 11 augustus tot 8 november 1944 is 

hij bij het Canadian Infantry Training Regiment waar hij de nodige 

trainingen krijgt ter voorbereiding op zijn uiteindelijke terugkeer naar het 

slagveld. Tegen 10 november 1944 is hij in Noordwest-Europa en is hij 

weer op kracht voor het North Shore Regiment. 

 

De Laatste Dagen: op 4 januari 1945 wordt Operation ‘Veritable’ ofwel de 

"Big Push" gestart. Operation ‘Veritable’ is bedacht om drie Duitse 

verdedigingslinies in te nemen die gebouwd zijn tussen de Rijn en de Maas 

ten oosten van Nijmegen. De Duitse linies zijn erg gesloten en achter deze 

verdedigingslinies ligt Duits grondgebied, inclusief de steden Goch en 

Kleef. Het doel is om het land terug te winnen, en om dit te doen, worden 

eenheden samengevoegd om tegen de Duitsers te vechten. Voor deze 

operatie krijgt elke soldaat een wit sneeuwpak uitgereikt en ontvangt men 

de laatste briefing over de Operatie. De geallieerden maken zich op voor 

een enorm gevecht. Ze zullen harder vechten, omdat ze weten dat de 

Duitsers op hun eigen grondgebied nog feller zullen zijn dan waar dan 

ook. Tijdens de maand januari lijken de wegen naar Nijmegen veel op de 

wegen in Engeland vlak voor D-Day, de wegen zijn vol met voorraden 

apparatuur en met soldaten die zich klaarmaken voor de strijd. Wegen 

naar Nijmegen worden herbouwd en nieuwe wegen worden aangelegd. 

Sommige wegen zijn geblokkeerd met apparatuur en alles wordt in het 

werk gesteld om te proberen alles wat er gebeurt voor de Duitsers te 
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verbergen. Begin februari is de eerste fase van de operatie gereed. Voor 

de eerste fase is hun doel het polderland tussen het Reichswald en de 

rivier de Waal te bevrijden. Het North Shore Regiment moet Kekerdom 

bezetten en vervolgens Zandpol en de fabrieken langs de rivieroever 

veroveren. 

Februari is regenachtig en het marcheren wordt moeilijker vanwege de 

winter die hen vertraagt. Opnieuw worden de officieren ingelicht, maar er 

worden geen bevelen gegeven. Op de 7e  bombarderen vliegtuigen de 

doelen. Het idee erachter is om de doelen te verzwakken voor de 

geallieerde aanval plaatsvindt. De aanval is op 8 februari. Bij het 

aanbreken van de dag gaat de artillerie op pad en is de "Big Push" 

begonnen. De eenheden proberen te handelen zoals bevolen, maar de 

Duitsers blazen dijken op en laten het hele gebied onder water lopen. Hun 

draadloze verbindingen vallen uit, NRS (North 

Shore Regiment) valt Zandpol aan, maar de 

Duitsers zijn sterk. De aanval is een succes. 

Tegen het einde van de dag weten ze tachtig 

Duitsers gevangen te nemen en veroveren ze 

het land. Twaalf mannen raken gewond en tien 

mannen worden gedood tijdens de actie. Basil 

Louis Marchbank is een van de tien mannen die 

op die zeer belangrijke dag sterven. 

Medische gegevens: Basil is drie keer in het 

ziekenhuis opgenomen tijdens zijn verblijf bij 

het Canadese leger. Hij is zeven dagen in het 

ziekenhuis voor de amandelontsteking, en 

daarna raakt hij twee keer gewond in de oorlog. 

Er is geen duidelijke informatie over zijn 

wonden. Basil wordt op 8 februari 1945 dood 

verklaard. 

 Hij sneuvelt tijdens de gevechten en wordt 

begraven op de tijdelijke Canadese 

Begraafplaats in Nijmegen. Later wordt hij 

herbegraven op de Groesbeek Canadian War 

Cemetery, grafreferentie I. B. 8.  
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Lest We Forget:  Basil Lewis Marchbank ligt 

begraven in Nederland op de Groesbeek 

Canadian War Cemetery. Deze 

begraafplaats ligt 1500 meter ten oosten 

van de hoofdweg naar Nijmegen. Basil 

heeft alles nagelaten aan zijn moeder 

inclusief zijn medailles: de France and 

Germany Star, Defence Medal, War Medal 

en C.V.S.M. (Canadian Volunteer Service 

Medal). Basil Lewis Marchbank is pas 26 

jaar oud als hij overlijdt. 

 

 

 

Levensverhaal met dank aan het Lest We Forget-initiatief van de Belleisle 

Regional High School, Springfield, NB. 

Video gemaakt door een student op de Belleisle Regional High School als 

onderdeel van het Lest We Forget-initiatief van de school: 

http://youtu.be/Ls8CEyT9Sdw 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal beschikbaar gesteld aan Faces To Graves, met dank aan 

Stephen Wilson, Belleisle Regional High School. 

Bronnen: 

Foto’s en brieven, met dank aan Harold Wright en Sandra, achternicht van Basil. 

Rev. Hickey, R. Myles.  The Scarlet Dawn. Fredericton, New Brunswick: 

UNIPRESS, 1949. 

Bird, Will. R... North Shore (New Brunswick) Regiment. Fredericton, New 

Brunswick: UNIPRESS, 1963. 

Referentie-Archief  

Military service files of Private Basil Lewis Marchbank obtained from Library and 

Archives Canada, 395 Wellington Street, Ottawa, Ontario. 

http://youtu.be/Ls8CEyT9Sdw
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Internet Sites 

http://canadianheroes.org/loren/veritabl.htm 

http://www.vac-acc.gc.ca/general/ 

http://wwii.ca/memorial/world-war-ii/ 

Boeken: 

Bird, Will. R... North Shore (New Brunswick) Regiment. Fredericton, New 

Brunswick: UNIPRESS, 1963. Pg.499-501 

Rev. Hickey, R. Myles.  The Scarlet Dawn. Fredericton, New Brunswick: 

UNIPRESS, 1949 Pg. 209-210 

Rev. Hickey, R. Myles.  The Scarlet Dawn. Fredericton, New Brunswick: 

UNIPRESS, 1949 Pg. 210 

 

Nagekomen informatie van Gary Silliker: 

8 februari 1945:  

Twee soldaten uit Miramichi, van het North Shore Regiment, komen op 

deze dag om het leven tijdens Operatie Veritable in Nederland. Het zijn  

Luitenant Louis ‘Lou’ Joseph Walsh, de zoon van William en Ellen Walsh uit 

Chatham, en Corporal Robert Graham Creighton, de zoon van Susie Bass 

uit Douglastown.  

In de late namiddag van de gevechten bij het dorpje Kekerdom gebruiken 

Walsh en Creighton, samen met drie andere NSR-soldaten, de helling van 

een dijk als dekking tegen vijandelijk machinegeweervuur.  

Een Duitse booby-trap, begraven in de dijk, komt tot ontploffing en alle 

vijf de mannen worden gedood. Walsh en Creighton liggen begraven op de 

Canadese oorlogsbegraafplaats Groesbeek in Nederland, samen met 59 

andere soldaten van het North Shore Regiment. 

November 2021, aanvullende informatie van Johan Bekhuis: 

De bevrijders van Kekerdom, die hun leven lieten tijdens deze strijd: 

Brown, James Christie  Corporal  North Shore (NB) Regiment 

Creighton Robert Graham Lance Corporal  ,, ,, ,, ,, 
Daignealt, George William Private   ,, ,, ,, ,, 

Everett, Richard James  Private   ,, ,, ,, ,, 
Légère, René Joseph   Private   ,, ,, ,, ,, 

Lindsay, Gordon William  Corporal   ,, ,, ,, ,, 
Marchbank Basil Lewis   Private   ,, ,, ,, ,, 

Smith, Edwin Stanley  Private   ,, ,, ,, ,, 

Walsh, Louis Joseph   Lieutenant   ,, ,, ,, ,, 
 

http://canadianheroes.org/loren/veritabl.htm
http://www.vac-acc.gc.ca/general/
http://wwii.ca/memorial/world-war-ii/
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Brieven van Basil, ter beschikking gesteld door zijn achternicht Sandra. 

13 april 1944 aan zijn zuster Hazel en haar man Len 
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18 oktober 1944 aan zijn vader 
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Holland, 13 januari 1945 aan zijn zuster 

 

 

 

 

 

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

contact op met info@facestograves.nl 

 

mailto:info@facestograves.nl

