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Oram, Joseph James     

Lance Sergeant  

G/10125 

Royal Regiment of Canada 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke Informatie: Joseph James Oram wordt geboren op 21 

augustus 1921, dit in tegenstelling tot zijn militaire gegevens waarin staat 

dat hij wordt geboren op 21 september 1921. Hij wordt geboren in Saint 

John, New Brunswick, als zoon van George en Lillian Oram. Hij is de 

oudste van drie broers, heeft een oudere zus en twee oudere stiefbroers. 

Hij wil in dienst voordat hij de Saint John Vocational school heeft afgerond 

waar hij type-les heeft. Hij probeert voor zijn achttiende verjaardag actief 

te worden, maar hij wordt afgewezen. Hij is een clown, maar erg 

sympathiek. Hij is een zeer populair persoon; iedereen die tijd in zijn 

buurt doorbrengt, houdt van hem. Joseph wil bij het leger omdat hij voelt 

dat oorlog voeren een avontuur zal zijn en hij houdt van avontuur. Hij is 

een zeer onafhankelijke jongeman, zoals blijkt uit het feit dat hij zichzelf 

leert zwemmen door naar de rivier te gaan en van een kade te springen. 

Hij is ook zeer loyaal en betrouwbaar, zoals wordt aangetoond door de 

omstandigheden van zijn dood. Het is slechts een paar dagen na zijn 

achttiende verjaardag dat hij op 2 september 1939 bij de Saint John 

Fusiliers in dienst gaat. 

 

Militaire Bewegingen: Nadat hij dienst heeft genomen in september 1939, 

brengt hij het volgende anderhalf jaar door bij de Saint John Fusiliers. Hij 

wordt toegevoegd aan de 16e A.A in Newfoundland. In 1941 ontvangt hij 

een prijs voor het dienen buiten Canada (Newfoundland maakt pas in 

1949 deel uit van Canada). Hij brengt zijn jaren in Newfoundland door 

met training en de voorbereiding op zijn uiteindelijke overplaatsing naar 

het buitenland. In december 1943 wordt hij toegevoegd aan het Arty A.A. 
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Reinforcement Camp, en slechts een maand later wordt hij toegevoegd 

aan het A 23 T.C. In 1943 krijgt hij ook het recht om de gesp te dragen 

bij Canadian Volunteer Service Medal en heeft hij het recht om de Maple 

Leaf op het lint te dragen, wat aan iedereen wordt toegekend die eervol 

18 maanden vrijwilligerswerk heeft voltooid. 

In januari 1944 wordt hij overgeplaatst naar # 24 BTC in Brampton 

Ontario. Vervolgens wordt hij in juni 1944 toegevoegd aan het A12 CITC 

in Farnham Quebec. Op 4 augustus gaat hij naar C.A Overseas. Eenmaal 

daar gaat hij bij het Royal Regiment of Canada, 21ste legergroep. Op 29 

augustus 1944 gaat hij aan boord in het Verenigd Koninkrijk en gaat hij 

aan land in het zuiden van Frankrijk. Hij zal uiteindelijk betrokken worden 

bij de beslissende slag in de oorlog: de strijd om het Rijnland. De 

commandant van de 21ste legeronderdeel, General Bernard Montgomery, 

wil "een echt krachtige en energieke stoot naar Berlijn"; hij wil dat de 

focus op zijn onderdeel ligt. 

De 21st Army Group brengt maanden door met het voorbereiden van het 

offensief tegen Duitsland en creëert een linie, samen met andere 

geallieerde strijdkrachten, door heel België en Nederland. 

 

De Laatste Dagen: twee en een halve dag voordat Joseph sterft, heeft hij 

een laatste kans om zijn jongere broer George Oram te zien. George is 

een koerier en rijdt door de stad Gent wanneer hij zijn broer Joseph ziet. 

Ze brengen zoveel tijd als ze kunnen samen door voordat ze afscheid 

nemen. Joseph vertrekt om deel te nemen aan Operation Veritable. Hun 

doel is om de Duitsers te verdrijven van het land dat ze nog bezetten ten 

westen van de Rijn. Operation Veritable begint op 8 februari 1945 na een 

zware nacht van de geallieerde bombardementen op communicatiecentra 

in Kleef, Goch, Weeze, Udem en Kalkar. De operatie wordt geleid door de 

21st Army Group, die op dit moment bestaat uit het 2nd British Army, het 1st  

Canadian Army en het 9th American Army. 

Tijdens zijn laatste dagen is hij betrokken bij de Fourth Canadian Infantry 

Brigade, die bestaat uit: het Royal Regiment of Canada (waar Joseph bij 

hoort), de Royal Hamilton Light Infantry en het Essex Scottish Regiment. 

Dit is onderdeel van de 2nd Canadian Division. 

De eerste fase van Veritable is op 15 februari voltooid en de 21st Army 

Group gaat snel verder met de tweede fase: het kappen van bos bij 

Moyland en het vrij maken van de weg Goch - Kalkar. Deze veldslagen 

kosten Britse en Canadese divisies meer dan 3000 slachtoffers. 

De 4e brigade begint laat in de ochtend van 17 februari over de weg naar 

Kalkar op te trekken. Hun doel voor die dag is om hooggelegen grond ten 

zuiden van Kalkar te ruimen, wat niet kan worden gedaan, tenzij de 
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operaties om het bos bij Kleef en de stukken bos bij Moyland te kappen 

voltooid zijn. Het opruimen van het bos bij Kleef is met succes voltooid, 

maar de Duitse weerstand in het bos bij Moyland is veel intenser dan 

verwacht. De Vierde Brigade zal nu het bos moeten ontruimen in plaats 

van het volgen te volgen zoals eerder gepland. Er is die dag enige 

verwarring over de orders en de aanval van de Royals wordt uitgesteld. 

Dit is vooral te wijten aan een gebrek aan artillerieondersteuning. 

Op 19 februari komen ze eindelijk in actie. De 4th Brigade neemt de leiding 

van de 7e Brigade over om het oostelijke deel van het Moyland Bos vrij te 

maken. De 7e Brigade boekt weinig vooruitgang, maar rechts van hen is 

de 4th Brigade oneindig veel succesvoller. De Royal Hamilton Light 

Infantry en de Essex Scottish begonnen de aanval om 3 uur 's middags. 

De Royals rukken op naar hun ondersteunende posities ongeveer 135m. 

achter de weg. Er is nauwelijks dekking voor hen als de Duitsers hun 

aanval beginnen. Binnen de compagnieën zijn ongeveer 15 doden gevallen 

tegen de tijd dat men de doelstellingen heeft bereikt. 

Laat in de middag van 19 februari 1945 is de vijand nog steeds zwaar aan 

het schieten met granaten en mortieren en blijven de Duitsers 

tegenaanvallen uitvoeren. Ze zijn erin geslaagd om enkele linies binnen te 

dringen die in handen zijn van de Royal Hamilton Light Infantry. Deze 

zware tegenstand zal tot diep in de nacht voortduren. 

Volgens een brief aan mevrouw Lillian Oram, de moeder van Joseph, sterft 

Joseph laat in de nacht van de 19e. Hij heeft dan de leiding over een 

onderdeel en als een van zijn mannen wordt geraakt, gaat hij proberen 

om hem in veiligheid te brengen. Daardoor verliest hij zelf zijn leven, 

wordt hij in het hoofd geschoten en ter plekke gedood. Hij wordt tijdelijk 

begraven in Kleef, Duitsland. 

 

Lest We Forget: Joseph James Oram wordt herbegraven op de Groesbeek 

Canadian War Cemetery in Nederland. Zijn grafreferentie is XX. F. 12. 

 

Groesbeek ligt 10 km ten zuidoosten van de stad Nijmegen en dicht bij de 

Duitse grens. Hij wordt herdacht op pagina 551 van het Second World War 

Book of Remembrance. Hij wordt overleefd door een zus en zijn broer 

George (die de oorlog heeft overleefd), en vele nichten en neven. 

 

     Joseph James Oram  

Lest We Forget 
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Video van een student aan de Belleisle Regional High School als onderdeel 

van het Lest We Forget-initiatief van de school: 

http://www.teachertube.com/video/152325 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal door Tylr Lingley. (Met dank aan het Lest We Forget-

initiatief van de Belleisle Regional High School, Springfield, N.B.). 

Levensverhaal beschikbaar gesteld aan Faces To Graves, met dank aan 

Stephen Wilson, Belleisle Regional High School. 
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