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Edward John Munro wordt op 16 juni 1920 geboren in Quebec City, 

Canada als jongste van een gezin met zeven kinderen, vier zoons en drie 

dochters. Hun vader Charles Munro overlijdt aan leukemie op 7 januari 

1923, als Eddy 2 jaar oud is. Omdat hun moeder Johanna niet genoeg 

geld heeft om ze allemaal zelf op te voeden worden veel van de kinderen 

in kindertehuizen ondergebracht. Eddy gaat naar school vanaf zijn 5e tot 

zijn 12e jaar. Door wisselende scholen blijven zijn resultaten beneden de 

maat. Als een gevolg van deze minimale opleiding, besluit hij als jonge 

man op 16 september 1941 dienst te nemen in het leger. Hij heeft 

daarvoor 4,5 jaar als ongeschoold arbeider bij het Dominion Arsenaal in 

Quebec gewerkt. Hij begint bij het leger als magazijnmedewerker in 

Quebec. Eddy wordt beschreven als een stille, evenwichtige jonge knaap, 

met een boven gemiddelde natuurlijke intelligentie, geïnteresseerd in 

ijshockey, softbal en rugby.  

 

Edward dient in het Royal Canadian Ordnance Corps tot 15 mei 1944, 

waarna hij bij de Royal Canadian Electrical and Mechanical Engineers 

komt. Hij blijft in Canada tot 21 november 1944, dan gaat hij aan boord 

voor de overtocht naar het Verenigd Koninkrijk. Op 26 januari 1945 wordt 

hij naar het vasteland van West Europa gestuurd om als infanterist in een 

bataljon van de North Nova Scotia Highlanders te gaan vechten.  

[Het is tot op heden onduidelijk voor de familie waarom hij voor de North 

Nova Scotia Highlanders vocht, omdat Nova Scotia ver van Quebec City 

verwijderd ligt. In deze fase van de oorlog was het aanvullen van 



verliezen bij gevechtseenheden moeilijk. Dat leidde tot overplaatsingen 

waarbij het beginsel van regionale indeling bij de eenheden in het gedrang 

kwam. Dat is mogelijk de oorzaak van zijn overplaatsing naar de North 

Nova Scotia Highlanders.]  

 

Edward John Munro sneuvelt op 25 maart 1945 in de buurt van Bienen in 

Duitsland en krijgt op 5 april 1945 een veldgraf in Rees, Duitsland.    

  

Bijgevoegd is de laatste brief die Eddy aan zijn zus Annie Munro schrijft. 

Deze brief is gedateerd op 23 maart 1945 … twee dagen voor hij sneuvelt. 

Zijn zus ontvangt de brief nadat zij is ingelicht over zijn dood. Het is een 

opvallend verdrietige brief, omdat hij vraagt of ze hem alsjeblieft wil 

schrijven (nadat verschillende van deze verzoeken onbeantwoord bleven) 

en een foto van de familie zou willen sturen. In de brief zegt hij dat hij in 

een loopgraaf in Duitsland is.  

 

 

 



 

 

 

Edward John Munro wordt op 14 december 1946 herbegraven op de 

Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, graf XVII. E. 11. 

 

 



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. 

 

Bronnen: 

Commonwealth War Graves Commission  
Library and Archives Canada 

Corina O’Hearn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichtjesavond 24 december 2018.                   

Foto: Diana Venis-Kerkhoven. 



Op 19 november 2000 werden deze plaquettes onthuld op het plein voor 

de RK kerk St. Cosmas und Damian in Bienen. 

Tekst op plaquette:  

Deze plaquette is geplaatst door een groep overlevende veteranen van de 

North Nova Scotia Highlanders, 3 Canadian Infantry Division in trotse en 

dankbare herinnering aan die veertig leden van hun regiment die in 

Bienen zijn gesneuveld, op zondag 25 maart 1945 en ter herinnering aan 

de medestrijders van de 9e Infantry (Highland) Infantry Brigade en  51 

Britse soldaten van de Highland Division, die stierven in dezelfde strijd en 

ook, in respectvolle herinnering aan die tegenstanders in het Duitse leger 

die stierven op diezelfde dag. 

 

In de kerk in Bienen ligt een ‘Gedächtnisbuch’ ter nagedachtenis van alle 

Duitse en Geallieerde soldaten, die in de hevige strijd om Bienen zijn 

gesneuveld. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


