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Propp, Frederick Edwin  

Lieutenant 

South Saskatchewan Regiment 

Royal Canadian Infantry Corps 

L 65058 

 

 

 

 

 

 

 

Frederick Edwin Propp is geboren op 26 november 1919 in Runnymede, 

Saskatchewan, een gehucht dat ongeveer 240 km ten zuidwesten van 

Regina ligt. 

Hij is het oudste kind van Philip en Maria Susanna Propp. Philip, van 

Duitse afkomst, wordt geboren in Rusland in 1894. Zijn vrouw is vier jaar 

jonger en heeft ook ouders van Russisch-Duitse afkomst. Ze zijn getrouwd 

in Runnymede en runnen daar een boerderij. Het gezin spreekt thuis Duits 

en behoort tot de lutherse kerk. Frederick heeft twee zussen en een broer, 

Edward, geboren in 1926. Hij voltooit de basisschool en gaat op de High 

School studeren om op zijn 17e zijn toelatingsdiploma voor de universiteit 

te behalen. Hij spreekt vloeiend Engels en Duits. 

Frederick gaat aan het werk voor de Dominion Construction Company in 

Dauphin, Manitoba, meer dan 300 km van huis. In 1940 doet hij 

onderhoudswerkzaamheden bij riool- en waterleidingen op Rivers Airport 

en een jaar later is hij voorman op een graafmachine. 

Op het moment dat hij in dienst treedt, is hij tijdwaarnemer en werkt 

samen met het Highways Department. Na de oorlog wil hij terugkeren bij 

het bedrijf en hem wordt beloofd dat er voor hem binnen het bedrijf werk 

is. Hij kan motoren herstellen en zijn interesses liggen bij “alles wat 

mechanisch” is.  

Op 19 april 1941 meldt hij zich aan bij het leger in Regina bij het National 

Resources Clearing Depot no.12 en binnen een maand wordt hij bevorderd 
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tot de rang van Acting Lance Corporal. Na 

een opleiding van twee maanden maakt 

hij als instructeur deel uit van de staf.  

 

 

 

In oktober krijgt hij twee weken verlof om 

in het huwelijk te treden met Emma 

Hildermann in Togo, Saskatchewan, een 

dorp in de buurt van Runnymede. 

 

 

Huwelijk vanf Fred en Emma. 

 

Op 23 januari 1942 gaat Frederick in actieve dienst bij het leger. Hij heeft 

eerder zijn voorkeur aangegeven voor de Royal Canadian Air Force en bij 

een andere gelegenheid de militaire politie. Maar zijn diensttijd zal hij 

vervullen bij de infanterie. 

Hij blijkt een goede gezondheid te hebben, is ongeveer 1.82 m lang en 

weegt 84 kg. Hij heeft blauwe ogen en lichtbruin haar. 

Na vier maanden basisopleiding in Regina, wordt Frederick bevorderd tot 

Acting Corporal en wordt naar Nanaioma, een groot militair kamp op 

Vancouver Island, gestuurd voor een 

korte opleiding in het omgaan met 

kleine wapens.  

 

 

Op 13 december 1942 wordt de tweeling 

geboren.. 

 

 

 

Emma, Fred en de tweeling Angela (Pound) 

en Grace (Bowley). 
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Hij volgt ook een korte opleiding over het gebruik van gas. In juni heeft 

hij de mogelijkheid om vier maanden thuis door te brengen. Aan het einde 

van deze periode wordt hij bevorderd tot dienstdoend sergeant. 

Ondertussen overweegt Frederick om een opleiding tot officier te gaan 

volgen in Quebec. In een rapportage over hem staat: “ Hij heeft laten zien 

dat hij een bekwame instructeur is, een goede discipline heeft, leiderschap 

bezit en initiatief toont.”. Met andere woorden dit is een stabiele man die 

een goede vechtofficier zal worden. De opleiding in Three Rivers duurt drie 

maanden en zijn manier van instructiegeven wordt geprezen met woorden 

als duidelijke lessen, goed voorbereid, goede controle over de klas en 

nauwgezet. In februari 1943 wordt hij 2e Luitenant en zes weken later 

wordt hij bevorderd tot Luitenant bij het South Saskatchewan Regiment.  

Hij brengt de komende drie maanden door in het Prince Albert Camp in 

Saskatchewan en Shilo, een artillerie-opleidingskamp in Manitoba, 

waarschijnlijk als instructeur. 

Op 23 juni 1943, terwijl hij in Shilo is, krijgt Frederick een eervolle 

vermelding. Helaas zijn hier geen bijzonderheden over bekend. 

 

 

 

 

Onderscheiding The Oak Leaf 

(eikenblad) betekent een eervolle 

vermelding. 

 

 

Een week later is hij in Halifax, Nova Scotia, 

om zich voor te bereiden op de oversteek 

naar Europa. Hij landt in het Verenigd 

Koninkrijk op 22 juli, waar hij de komende 14 

maanden doorbrengt, voornamelijk bij de 

Canadian Infantry Reinforcement Unit 

(CIRU). Kort na zijn aankomst wordt hij vijf 

weken opgenomen in het ziekenhuis en 

geopereerd aan een hernia. Problemen na 

deze operatie hebben geleid tot nog een 

week in het ziekenhuis in november en 

opnieuw voor bijna een maand rond kerst en 

het nieuwe jaar.  

                      Fred. 
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Ongeveer drie maanden na D-day wordt Frederick naar Frankrijk gestuurd 

waar hij op 25 september aankomt. Vijf dagen later sluit hij zich aan bij 

het South Saskatchewan Regiment. Op dit moment heeft het regiment 

België bereikt en bevindt zich in de buurt van Antwerpen, nadat het zich 

een weg heeft gebaand door Frankrijk. Alleen al in september zijn 6 

officieren en 18 soldaten gesneuveld en 120 gewond geraakt.  

 

Hoewel Antwerpen eerder die maand is bevrijd, 

bevinden de Duitsers zich nog in de buitenwijken 

van de stad en in de omgeving. Frederick is 

onmiddellijk betrokken bij felle gevechten van 

dichtbij.  

 

 

Fred. 

 

              

Eind september bevindt het regiment zich ten zuiden van het Antwerpen-

Turnhoutkanaal en er zijn dagen van gevechten nodig voordat ze het 

kanaal kunnen oversteken.  

Op 2 oktober veroveren ze het dorp 

Lochtenburg en de volgende dag 

Brasschaet. De inwoners 

verwelkomen hen met “… bloemen, 

appels, bier, glimlachen en kusjes 

…”. Gedurende de hele maand gaat 

de strijd door en het regiment heeft 

weinig respijt wanneer ze de slag 

moeten voeren om Score, Biezelinge 

en tenslotte op 30 oktober Nisse op 

het eiland Zuid-Beveland in 

Nederland. Vlak voor de bevrijding 

van dit gebied op 2 november wordt 

het regiment naar Willebroek, ten 

zuiden van Antwerpen, vervoerd 

voor een welverdiende rust. In de 

maand oktober heeft het regiment 

15 officieren en 220 manschappen 

verloren.                
           Fred links op de foto. 
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In de nacht van 8 op 9 november verplaatst het South Saskatchewan 

Regiment zich naar de omgeving van Nijmegen, een reis van ongeveer 

170 km. De periode van drie maanden, van november tot februari 1945, 

zal een relatieve stabiele zijn en een welkome periode voor het uitgeputte 

regiment. Ze wordt gebruikt voor verdere training, voorbereiding op 

Operatie Veritable en wat ontspanning. Er is echter ook werk in de buurt 

aan de Duitse grens. Er zijn daar regelmatig schermutselingen met de 

vijand. Constant patrouilleren is noodzakelijk en dit wordt uitgevoerd in 

periodes van twee weken op en een week af. 

In de vroege ochtend van 18 december komen de officieren van de D-

compagnie, waaronder Frederick, aan bij een vooruitgeschoven positie en 

brengen daar de dag door op ongeveer 145 meter van de vijand. In de 

nacht van 19 op 20 december bestuderen ze de bodemgesteldheid ter 

voorbereiding van Operatie Dynamite. De mannen brengen een deel van 

de volgende dag door met stille kruipoefeningen over paden. Er is 

behoorlijk wat sporadisch vijandelijk vuur. Op 20 december, om twee uur 

in de ochtend, bij slecht zicht, begint de operatie en 16 pelotons kruipen 

naar voren om een vijandelijke positie uit te schakelen. Zij worden 

lastiggevallen door licht geweervuur en er is geen dekking, maar er wordt 

een Duitser gevangengenomen. Twee officieren en meerdere soldaten 

raken gewond. Om drie uur in de ochtend wordt Frederick nog gezien 

terwijl hij zijn sectie na de aanval laat terugtrekken naar het 

verzamelpunt. Daar richt hij zich tot soldaat A. Springer, die zwaargewond 

is en later overlijdt. Daarna ziet korporaal G.H. Paul Frederick zich naar de 

zijkant van een huis begeven, waarna hij verdwijnt … 

 

Het lichaam van Frederick wordt twee maanden 

later gevonden en hij wordt tijdelijk begraven 

op 26 februari 1945 te Nijmegen. 

Ongeveer achttien maanden later wordt hij 

herbegraven op de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats Groesbeek, graf I. G. 10. 

 

Frederick Edwin Propp heeft de volgende 

onderscheidingen ontvangen: 

- 1939-1945 Star 

- France & German Star 

- Defence Medal 

- War Medal 1939-1945 

- Canadian Volunteer Service Medal & Clasp 
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Dochter Angela zegt: „Ik weet dat zijn mannen van hem hielden, 

aangezien een van de laatste nog in leven was en met ons bij zijn graf en 

zijn zoon liet het me weten toen hij enkele jaren daarna overleed. Zijn 

naam was Cecil Law. ' 

Angela: "Fred's broer trouwde later met weduwe Emma." 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal: Gwyn de Jong, Research Team Faces to Graves. 

 
Bronnen: 

Foto’s van Angela Pound, dochter  
Commonwealth War Graves Commission  

Library and Archives, Canada  
War Diaries, South Saskatchewan Regiment  

Stacey: The Victory Campaign, 
Official History of the Canadian 
Army  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

         November 2014. 

 

 

           

 

 

   

                        Foto Virginie Vrenken.
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2005 – 60e herdenking van de bevrijding van Nederland. Foto uit het 

fotoalbum van Angela toen ze haar vader’s graf bezocht. 


