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Stuart Alexander MacDonell is geboren op 20 november 1922 in Ottawa. 

Hij is de eerste van vier zonen van Schotse ouders, Duncan Archibald 

MacDonell (1893-1962) en Sarah ‘Sadie’ MacDonell (1889-1983). Zijn 

vader maakt een belangrijke carrière bij de politie van Ottawa. Hij begint 

als agent in 1920, wordt inspecteur bij de recherche in 1942 en wordt 

uiteindelijk hoofd van de politie van Ottawa van 1947 tot 1958. 

Het gezin bestaat verder uit Glengarry ‘Glen’ 

Donald (1924-1971),Duncan Roy (1927-

2005) en George Allan ‘Benny’ Bennett 

(1929-1969). Tijdens de Tweede 

Wereldoorlog dient zijn broer Glen overzee 

bij de Royal Canadian Air Force als 

luchtschutter en heeft de rang van Sergeant. 

De andere twee broers zijn te jong voor 

militaire dienst in oorlogstijd. Benny, die 

agent wordt bij de provinciale politie van 

Ontario, is ook footballspeler bij de Ottawa 

Rough Riders, die in 1951 de Grey Cup 

winnen. 

                
Stuart met zijn ouders. 
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In Ottawa volgt Stuart de Corpus Christi Separate School, de La Salle 

Academy en daarna St. Patrick’s College voor zijn minimale 

toelatingseisen voor de universiteit in 1942. In de herfst van dat jaar 

meldt hij zich aan bij de Royal Canadian Air Force (RCAF) en wordt voor 

de opleiding gestationeerd in Lachine, Quebec. Om medische redenen 

wordt hem niet toegestaan om vliegtaken uit te voeren, maar hij wil niet 

overstappen naar een functie bij het grondpersoneel, dus wordt Stuart 

ontslagen uit de RCAF. 

 

Op 27 maart 1943 neemt Stuart dienst in 

het Canadese leger en krijgt zijn 

basisopleiding in Ottawa en Camp Borden 

in Ontario. Uit zijn medisch dossier blijkt 

dat hij 1.78 m lang is en 71 kg weegt. Op 

de lijst staat als beroep student. Hij 

kwalificeert zich als ‘Signaller’ en wordt 

toegewezen aan het Canadian Armoured 

Corps. Hij gaat overzee naar het Verenigd 

Koninkrijk in november 1943, waar hij de 

bevoegdheid verwerft van kanonnier op 

een tank. 

                    Stuart in training. 

 

Gedurende zijn tijd overzee houdt Stuart contact door regelmatig brieven 

te schrijven naar zijn familie in Canada. Hij is zo attent om op 9 mei 1944 

een telegram naar zijn moeder te sturen met de tekst  “… al mijn liefde 

deze moederdag …”. 

Brieven van thuis evenals de pakketten met “de 

doos met chocolade van Laura Secord “ en 

sigaretten zijn zeer belangrijk voor het moreel 

van de soldaat en zijn familie, die zich zorgen 

maakt over de gevaren voor hun geliefde. 

 

Stuarts broer Glenn, die bombardementsvluchten 

boven Duitsland uitvoert, is in Engeland 

gestationeerd, zodat hij zowel aan Stuart op het 

vaste land als aan hun ouders in Canada schrijft. 

De brieven zijn een kostbaar bezit voor hun 

moeder, Sadie MacDonell, die ze veertig jaar 

bewaard heeft totdat ze in 1983 overlijdt. 
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De geallieerden landen op 6 juni, D-Day, in Normandië en vormen het 

bruggenhoofd voor de invasie van noordwest Europa. Meer troepen en 

materieel worden verscheept in juli om de geallieerde inspanningen op te 

voeren. Stuarts eenheid, het 21st Canadian Armoured Regiment (The 

Governor General’s Foot Guards), arriveert op 22 juli 1944. 

Binnen een week na de landing in Normandië stuurt Stuart zijn “mama en 

papa … “ een brief van “… ergens in Frankrijk … “ , gedateerd 31 juli. Hij 

schrijft: “Maak je geen zorgen over het adres aan de bovenkant van de 

pagina, want het is niet zo slecht als wat je er over leest in de kranten.”. 

Hij vertelt dat hij veel vrienden heeft die hij kent in dezelfde militaire 

eenheid, The Governor General’s Foot  Guards, want “bijna iedereen hier 

komt uit Ottawa, dus dat is goed.”.  

In zijn brief van 31 juli grapt Stuart dat de aalmoezenier van het regiment 

“wenst dat alle katholieken net zo goed zijn in vredestijd als nu “omdat ze 

naar de diensten komen die aan de frontlinie gehouden worden. Stuart, 

zelf een vrome katholiek, verzekert zijn ouders “Ik ga naar de mis 

wanneer ik kan en dat is ongeveer drie keer per week. Bij bijna elke mis is 

er bij ongeveer 100% van de aanwezigen de wens om de communie te 

ontvangen. Ik denk dat er een oorlog voor nodig is om heel wat lui van 

gedachten te laten veranderen.”. 

Tijdens de gevechten in heel Frankrijk vindt Stuart dat “het kleine beetje 

Frans dat ik op school leerde bij La Salle en St. Pats komt nu van pas.”. 

Op een gegeven moment heeft zijn vaardigheid zijn leven en dat van zijn 

kameraden gered. 

“Als zijn regiment in Frankrijk is en hij en enkele van zijn soldaten worden 

gescheiden van hun eenheid en achter de vijandelijke linies zitten, kan hij 

een Franse boer uitleggen wie ze zijn en waarom ze zich in zijn schuur 

verstoppen. De boer helpt hen veilig terug te keren”, vertelt Cathy 

McGregor, zijn nichtje, die dit verhaal hoort van haar vader, Glen 

MacDonell. 

 

Op 14 oktober schrijft Stuart dat zijn tankunit nog in België is. “Trouwens 

maak je geen zorgen over mijn voeten, als je bij het tankregiment bent, 

hoef je nooit te lopen … In feite ben ik zo dik en week dat ik nog geen 100 

yards kan hardlopen, zelfs als er een paar honderd Jerry S.S. troepen 

achter me aan zitten. Ik leid het leven van “Riley”.  

                       

Op 1 november 1944 wordt Stuart MacDonell bevorderd tot Lance- 

Corporal. Rond die tijd is het 21st Armoured Regiment door heel 

noordwest Europa opgerukt richting Nederland. 
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Op 20 november 1944 wordt Stuart 22 jaar en ontvangt hij van thuis een 

speciaal ‘verjaardag pakket’. In januari 1945 slaagt hij met succes voor 

een onderofficiersopleiding en schrijft hij aan zijn ouders dat hij als 

Corporal nu “twee strepen draagt.” 

 

Maar het ergste van de oorlog moet nog komen. In de laatste fases van 

de operaties komen de geallieerden bij elkaar om zo de Duitse troepen, 

die zich terugtrekken over de Rijn, te verslaan. Operatie Blockbuster, 

onderdeel van de slag om het Rijnland, wordt gestart op 26 februari 1945. 

Het zijn de “helse” gevechten door Duitse troepen die haar tol eisen in de 

vorm van doden en gewonden aan geallieerde zijde. 

 

 

 

   Kaart rond Keppeln. 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Lance-Corporal Stuart MacDonell sneuvelt op 26 februari 1945 ergens in 

de buurt van Keppeln, Duitsland, waar hij wordt begraven op een tijdelijke 

begraafplaats, samen met andere Canadese militairen die tijdens die strijd 

zijn gedood.   
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In 1946 wordt hij herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in 

Groesbeek, graf XXIV. C. 10. 

 

De inscriptie op zijn grafsteen wordt uitgekozen door de familie MacDonell 

en luidt:    Too far away  

For Sight or Speech  

But not too far  

For Thoughts to reach. 

(Te ver weg om te zien of te spreken, maar niet te ver weg om je met onze 

gedachten te bereiken) 

 

Het Canadese leger kent Stuart postuum talrijke onderscheidingen toe die 

naar zijn ouders worden verzonden: 1939-1945 Star, France & Germany 

Star, Defence Medal, War Medal 1939-1945, Canadian Volunteer Service 

Medal & Clasp. 

Zijn moeder, Sadie MacDonell, ontvangt het Memorial (Silver) Cross dat 

wordt toegekend aan moeders of weduwen wier geliefden in oorlogstijd, 

tijdens het uitvoeren van hun plicht, zijn gesneuveld. 
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Levensverhaal ter beschikking gesteld aan Faces to Graves, met dank aan 

Kurt Johnson. 

 

Bronnen: 

- Library and Archives Canada 

- Veterans Affairs Canada, The Canadian Virtual War Memorial. 

- Ottawa Citizen, 12 maart 1945, bericht van overlijden. 

- The Candian Army, een officiële historische samenvatting, online teksten. 

- Collectie brieven van familieleden uit Ottawa, o.a. nichtje Susan McGarrity 

en neef Stuart MacDonell, die vernoemd is naar Lance-Corporal Stuart 

MacDonell. Onderzoek onderscheidingen: Mike McGarity.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

 

     Foto Faces to Graves. 
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                  Telegram Stuart dat naar zijn moeder stuurde op Moederdag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           Ottawa Journal 12 maart 1945.    
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Brief van 31 juli 1944 ‘Ergens in Frankrijk’.    
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