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O'Farrell, Lawrence Cornelius 

Rifleman 

Queen's Own Rifles of Canada 

Royal Canadian Infantry Corps 

B158610 

 

 

 

Lawrence Cornelius O’Farrell (Larry) wordt geboren op 16 november 1924 

in Harrisons Corners, South Stormont, Ontario. Zijn vader Patrick O'Farrell 

komt uit de Verenigde Staten en zijn moeder Mary Margaret Maloney is 

Canadese. Ze trouwen op 11 juli 1905. 

Lawrence, die Larry wordt genoemd, komt uit een katholiek nest met 

Ierse roots en groeit op in een gezin met elf kinderen. Hij is de tiende en 

heeft vijf oudere broers: Francis, Jerry, Patrick, Vincent en John. Met zijn 

jongere broer Anthony scheelt hij ongeveer twee jaar. Ook heeft hij vier 

oudere zussen: Mary, Loretta, Helena en Sheila. Een zus sterft als ze drie 

maanden oud is en een broertje wordt doodgeboren. 

Op zevenjarige leeftijd gaat Lawrence naar St. Andrews School in St. 

Andrew's West in Stormont County. Hij is vijftien als hij van school gaat 

om zijn ouders te helpen op de boerderij. Dat doet hij drie jaar. Zijn vader 

overlijdt in 1941. Een van zijn broers neemt dan de leiding over op de 

boerderij. 

Lawrence houdt van sporten, vooral basketbal, honkbal en ijshockey. Hij 

is sociaal en maakt makkelijk vrienden. Met twee zonen redt zijn moeder 

zich op de boerderij. Lawrence werkt een jaar als bouwvakker en begint 

daarna als mijnwerker in de internationale nikkelmijnen in Sudbury. Hij 

gaat daar ook worstelen in een atletische club van mijnwerkers. 
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Schoolfoto: Lawrence staat in de bovenste rij, vierde van links (eerste van links de rij 

daaronder is zijn jongere broer Anthony). Foto via Helen (O’Farrell) Sloan. 

 

Na drieënhalve maand stopt hij in de mijn en meldt zich op 25 januari 

1944 in Toronto aan bij het leger. Lawrence is dan een ongehuwde 

gezonde man zonder kinderen van negentien jaar oud, 1.74 m lang en 

weegt bijna 70 kg. Hij heeft hazelnootbruine ogen en bruin haar. Hij heeft 

een klein litteken boven zijn linker wenkbrauw. Na zijn tijd in het leger wil 

hij graag monteur worden. 

Twee van zijn broers (Patrick en Vincent) zitten ook in het leger. Patrick 

probeert bij de luchtmacht te komen, maar wordt afgewezen omdat hij 

reumatische koorts heeft gehad. Later gaat hij bij de marine en wordt 

naar Halifax gestuurd. Hij wordt ontslagen als ze ontdekken dat hij 

reumatische koorts heeft gehad. Hij wil heel graag een bijdrage leveren, 

maar dat lukt niet. 

Lawrence is gezond en nooit ziek, zegt hij bij zijn aannamegesprek. In zijn 

beoordelingsrapport wordt hij omschreven als ‘saai en niet 

bovengemiddeld intelligent, maar emotioneel stabiel en sociaal geschikt 

om een goede soldaat te zijn’. Hij leeft van dag tot dag en heeft geen 

duidelijke toekomstplannen. Behalve dat hij niet terug wil naar de 

boerderij van zijn familie. Als jongvolwassene wil hij er weinig over 

zeggen, maar het is voor de mensen die hij spreekt duidelijk dat hij daar 

niet gelukkig is. 

Hij krijgt een basistraining. Tijdens de training heeft hij moeite met het 

afvuren van zijn geweer omdat hij zijn linkeroog niet goed kan 

dichthouden. Een functie als chauffeur of monteur is daarom wellicht het 

meest geschikt. Hij wordt aangenomen met het advies om hem op te 

leiden tot chauffeur binnen het eigen kamp. Hij kan ook worden 

uitgezonden naar Europa. 
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Uiteindelijk wordt Lawrence toch schutter bij het regiment Queen's Own 

Rifles of Canada. Op 19 juli 1944 vertrekt hij met de Canadian Infantry 

Reinforcement Unit naar Schotland en Engeland. Hij maakt op 11 

augustus 1944 de oversteek naar het vasteland van Europa en trekt via 

België naar Nederland. Rifleman R.C. (Bob) Montgomery ‘Monty’ is op dat 

moment zijn beste vriend. 

Op dat moment zijn de Queen's Own Rifles, nadat ze op D-Day, 6 juni, in 

Frankrijk geland zijn, betrokken bij de gevechten ten zuiden van Caen in 

Normandië. Voortdurend in gevecht met de vijand trekken ze langzaam 

oostwaarts en bereiken begin september de regio van Abbeville. Hun doel 

is om de kanaalhaven van Boulogne te bevrijden, die zwaar wordt 

verdedigd door de Duitsers. Begin oktober bereiken ze België, waar ze een 

maand lang deelnemen aan de Slag om de Schelde.  

Op 12 oktober steekt het regiment de Schelde over naar Nederland in 

amfibische Buffalo-voertuigen; de reis duurt vijfenveertig minuten en bij 

aankomst worden ze beschoten. De vijandelijkheden stoppen uiteindelijk 

begin november en na een rustperiode van een paar dagen worden vele 

regimenten, waaronder de Queen's Own Rifles, 145 km oostwaarts 

vervoerd naar Nijmegen. Het QOR-konvooi vertrekt laat in de avond van 

11 november vanuit Antwerpen via Tilburg en ‘s-Hertogenbosch, en 

bereikt de volgende dag Nijmegen. 

Er volgen drie relatief rustige maanden tot Operatie Veritable van start 

gaat op 8 februari 1945, met als doel het gebied te bezetten en daardoor 

de vijand naar de oostkant van de Rijn te dwingen. Nijmegen ligt dicht bij 

de Duitse grens en er zijn gewapende schermutselingen en veelvuldige 

beschietingen op het gebied in deze periode. De QOR verricht op zijn 

beurt reguliere bewakingstaken. Tijdens deze maanden wordt er flink 

getraind, maar is er ook tijd voor vermaak en ontspanning. Het weer is 

slecht met zoveel regen, dat er ernstige overstromingen plaatsvinden op 

het vlakke land dat naar de rivier leidt. En daarna valt er sneeuw, 

waardoor witte camouflage over de uniformen noodzakelijk wordt. 

Op 7 februari vindt een grootschalig bombardement op Kleve plaats, 25 

km verderop in Duitsland; de QOR trekt op de 9e in de richting van 

Millingen en verblijft zo'n twee weken in dit zwaar ondergelopen gebied 

aan de grens. Daarna trekken ze zo’n 16 km door het Reichswald en Kleve 

naar de regio Bedburg Hau en bereiden ze zich voor op de volgende 

operatie, Blockbuster. De stad Xanten, 32 km naar het zuiden, wordt over 

het hoofd gezien door de heuvelrug Hochwald. 

Langzaam bereiken de Queen's Own Rifles, onder constante aanvallen, het 

gebied bij Uedem; hun taak op 3-4 maart is om het Balberger Wald-

gedeelte van het Hochwald te zuiveren. Ze worden hevig aangevallen door 

tanks, verborgen kanonnen en sluipschutters. 
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Op 15 februari 1945 schrijft hij in een brief aan zijn moeder dat het weer 

niet slecht is. Geen sneeuw, maar wel veel regen. Hij hoopt snel naar huis 

te komen omdat de Russen al vlakbij Berlijn zijn. Op 5 maart 1945 wordt 

Lawrence in een Duits veld verrast door vijandig vuur. Al zijn kameraden 

zijn gewond en de officier sneuvelt. Ook Lawrence is op slag dood, op 20-

jarige leeftijd. Zijn bezittingen zijn op dat moment een leren portefeuille, 

een bijbel en enkele foto’s. Hij heeft 406 dagen gediend in het leger, 

waarvan 230 in Europa. 

In de nacht van zijn dood kijkt zijn moeder uit haar raam op het zuiden en 

ziet een rond licht de weg opkomen en bij het huis stoppen. Ze zegt dat 

ze weet dat het de ziel van haar zoon is, die voor de laatste keer naar huis 

komt. Als de pastoor de volgende dag de kilometerslange weg van St. 

Andrew's West naar hun boerderij aflegt, is zijn droevige nieuws geen 

verrassing voor haar. Op 9 maart 1945 ontvangt ze een officieel telegram 

over het overlijden van haar zoon. Ze schrijft zijn vriend Bob Montgomery 

om te horen wat er precies is gebeurd. Hij schrijft haar terug, maar kan er 

weinig over vertellen. 

Lawrence wordt op 7 maart 1945 

begraven op de Duitse militaire 

begraafplaats in Bedburg.  

Later wordt hij herbegraven op de 

Canadese Oorlogsbegraafplaats in 

Groesbeek, graf VII. F. 13. 

 

 

Het graf zoals het er uitziet als de begraafplaats 

in Groesbeek net is aangelegd. 

 

  

           

            Foto via Helen (O'Farrell) Sloan. 

 

 

Onderscheidingen: 

- 1939-1945 Star 

- France & Germany Star 

- War Medal 1939-1945 

- Canadian Volunteer Medal with Clasp. 
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In totaal zijn er twee neven naar Lawrence vernoemd.  

-De eerste Larry is de zoon van zijn zus Mary en haar man Ivan 

McDermid. Hij wordt geboren op 29 mei 1937, nog voordat Lawrence in 

1945 sneuvelt.  

-De tweede Larry wordt geboren op 30 mei 1945, twee maanden na zijn 

dood. Het is de zoon van broer Patrick en zijn vrouw Evelyn.                        

            In 2015 bezoekt hij het graf van zijn oom. 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal: Tefke van Dijk, Research Team Faces To Graves. 

Geraadpleegde bronnen: 

- Commonwealth War Graves Commission 

- Library and Archives Canada 

- Met dank aan nicht Helen (O'Farrell) Sloan, Williamstown, Ontario 

- Informatie Queens Own Rifles, met dank aan Gwyn de Jong 

 

 

 

 

 

 

 

Lawrence en zijn broers Patrick en 

Vincent, zoals ze staan vermeld op 

een gedenkplaat in de kerk van de 

St. Andrews parochie. 
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Brief van Bob Montgomery aan Larry’s moeder, geschreven op 13 juni 

1945, nadat de oorlog is afgelopen en hij nog in Amersfoort is. Hij schrijft 

hier over een kameraad, Rifleman John (Jack) Klacza, die op 26 februari is 

gesneuveld. Hij ligt vlakbij Larry begraven, graf VIII. H. 15. 
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Oktober 2020  - foto Tefke van Dijk. 

           

 


