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Rector, Angus 

Private  

Highland Light Infantry of Canada 

Royal Canadian Infantry Corps 

M 16177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angus Rector wordt geboren op 3 oktober 1911 in Colchester County, 

Albert Nova Scotia als zoon van Charles en Sadie Rector. Hier woont 

Angus tot zijn 6e jaar, in 1917 verhuist het gezin Rector naar Edmonton, 

Alberta. 

 

Hier gaat Angus Rector tot 1927 naar school, volgt aansluitend nog een 

opleiding als technicus en werkt hij dertien jaar bij een garage als 

chauffeur en monteur. Op 11 juli 1933 trouwt hij met Mary Emily. Het 

jonge gezin Rector bestaat in de zomer van eind 1944 uit: vader Angus 

moeder Marie en zes kinderen Margaret elf jaar, Marta tien jaar, Pauline 

negen jaar, Nancy acht jaar, Charles zeven jaar en Samuel vijf jaar. 

 

Op 26 september 1939 meldt Angus Rector zich aan in Edmonton bij het 

Edmonton Regiment. Via Quebec gaat hij naar het opleidingskamp Debert 

in Nova Scotia, na de opleiding krijgen ze nog drie weken verlof om 

daarna op 3 januari 1941 te vertrekken naar Engeland. 

 

Hier verblijft Angus tot november 1944 om daarna in West Europa te 

worden ingezet voor de bevrijding van Frankrijk, België en Nederland. 
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Begin 1945 worden de voorbereidingen getroffen 

voor Operation Veritable die op 8 februari van 

start zal gaan. Tijdens dit offensief sneuvelt Angus 

Rector op 3 maart 1945 in de buurt van Kleef  

(Bedburg-Hau) en wordt begraven op de tijdelijke 

begraafplaats.  

 

 

 

 

Hij wordt later herbegraven op de Canadese militaire begraafplaats te 

Groesbeek, graf VIII. E. 5. 

 

    Tekst op zijn grafsteen: 

Sunshine fade 

      and shadows fall 

but love’s remembrance 

outlasts all. 

 

Vertaling: 

Zonneschijn vervaagt 

en schaduwen vallen 

maar de herinnering van de liefde 

overtreft alles. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Levensverhaal Fred Hulsman, Research Team Faces to Graves. 

                      

Geraadpleegde Bronnen: 
Commonwealth War Graves Commission 
Library and Archives Canada 

http://search.ancestry.com 
http://www.cwgc.org 

http://www.veterans.gc.ca 
http://www.cmp-cpm.forces.gc.ca 
http://www.canadaatwar.ca/battles/world-war-ii/ 
 

 

 

 

http://search.ancestry.com/
http://www.cwgc.org/
http://www.veterans.gc.ca/
http://www.cmp-cpm.forces.gc.ca/
http://www.canadaatwar.ca/battles/world-war-ii/

