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Sands, James Prentiss 

Corporal 

The Calgary Highlanders 

Royal Canadian Infantry Corps 

M–36552 

 

 

 

 

 

 

James Prentiss Sands wordt op 14 maart 1921 geboren op een boerderij 

in Rocky Mountain House, Alberta, Canada. 

Zijn ouders zijn Jim Hekob en Eleanor Loretta. Hij heeft één broer, Cecil 

Nelson. Of zijn vader Jim is overleden is niet duidelijk. Wel zeker is dat 

zijn moeder hertrouwt met Clarence Sever Sands, dan vader van vier 

kinderen, Gertrude, Myrtle, Johnny en Carlyle. Na dit huwelijk verandert 

Prentiss zijn achternaam in Sands. Zijn broertje Nelson blijft altijd de 

achternaam Hekob gebruiken. Samen krijgen Clarence en Eleanor nog vijf 

kinderen, vier zonen en één dochter, Sammy, Chester, Marion, Billy en 

Larry. 

Wanneer Chester nu, in 2018, aan Prentiss terugdenkt, dan beschrijft hij 

een lange, dunne en rustige jongeman. 

 

 

Op de voorgrond van links 

naar rechts: Nelson en Prentiss 

Achterste rij van links naar 

rechts: Carlyle, ?,  

Clarence, Ralph Fry (de 

echtgenoot van Gertrude), 

 Eleanor Loretta, Johnny 

Datum: ongeveer 1931 
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Prentiss is lid van de Church of England. 

Na 5 jaar lagere school verlaat Prentiss op zijn twaalfde het onderwijs. 

Op 24 oktober 1941 gaat Prentiss in dienst. De volgende gegevens 

worden opgeschreven bij zijn aanmelding. Hij is vrijgezel, heeft geen 

kinderen en woont bij zijn moeder in Horburgh, Alberta. Hij werkt op de 

familieboerderij en op de boerderij van JP Fisher, soms verdient hij wat 

extra als houthakker. Hij is een gezonde jongeman van 1,67 meter en 

weegt 69 kilo. Hij heeft bruine ogen en bruin haar. Aan de linkerkant van 

zijn borstkast heeft hij twee ronde littekens. Hij vertelt dat hij zich na de 

oorlog wil vestigen in Alberta, Canada. 

Na zijn aanmelding wordt hij ingedeeld bij de algemene 

versterkingseenheid in Calgary en wordt in een trainingskamp geplaatst. 

In de maand december wordt hij ziek, hij heeft de bof. Hij wordt 

verpleegd in het Camrose Mill ziekenhuis in Alberta. Na twee maanden 

trainingskamp wordt hij opnieuw ziek en opgenomen in het Belcher 

ziekenhuis in Calgary met een chronische keelontsteking en waarschijnlijk 

mazelen. Als hij in maart 1942 zonder toestemming vijf uur lang afwezig 

is, moet hij drie dagen binnen blijven in de barakken. 

 

 

         

Na zijn indiensttreding bezoekt Prentiss nog één keer 

zijn ouderlijk huis, op de foto rechts samen met Nelson 

en Johnny. 
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Op donderdag 9 april 1942 gaat Prentiss aan boord om verscheept te 

worden naar Engeland. Tien dagen later stapt hij van boord en wordt 

ingedeeld bij de infanterie. Op 2 juli 1942 schrijft hij een brief naar zijn 

familie.  

“Hoe gaat het bij jullie? Alles goed? Ik heb van jullie nog geen brief gehad, 

dus ik dacht ik schrijf maar naar jullie om te horen of jullie nog leven of 

dood zijn. (…) Was er een rodeo in Rocky dit jaar? Ik heb een brief 

geschreven naar een meisje in Rocky en ik kreeg vandaag een brief terug 

van haar. Ik hoop dat ik ook snel een brief van jullie krijg. (…) Ik begin 

deze plek steeds meer te haten. Je kan hier geen tabak kopen en 

sigaretten zijn 50 cent als ze al verkrijgbaar zijn, wat niet zo vaak 

voorkomt. Dus stuur ze alsjeblieft. Ik hoop dat het met jullie beter gaat 

dan dat het hier is. Hoe gaat het met de gewassen dit jaar? Regent het 

veel? (…) Hoe gaat het met de paarden en de koe? (…) Er is verder niet 

veel te vertellen. (..) Tijdens mijn verlof ga ik naar Schotland. (…) Ik kijk 

er naar uit om weer thuis te komen en hoop er het beste van. (…) Liefs 

voor iedereen en heel veel geluk, Prentiss Sands” 

 

Na een week verlof in de zomer, in Schotland, in juli 1942, wordt hij 

ingedeeld bij de Calgary Highlanders. 

 

Op 6 april begint hij aan zijn laatste verlofdagen in Engeland. En na alle 

trainingen en voorbereidingen stapt hij op woensdag 5 juli 1944 op een 

schip dat hem naar Frankrijk brengt. Een dag later, in de buurt van 

Corseulles (Juno Beach), het is een warme stoffige dag, zet hij weer voet 

aan wal.  
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Op 6 augustus 1944, waarschijnlijk vanuit Fleury-sur-Orne waar de 

Calgary Highlanders van wat welverdiende rust genieten, schrijft hij een 

brief aan zijn moeder: 

“Lieve mam, 

Ik heb je brief ontvangen en was blij om iets van je te horen en te horen 

dat jullie allemaal oké zijn. (…) Hoe is het met Carlyle (…) zeg tegen hem 

dat ik hem hopelijk snel ga zien. (…) en Myrtle heeft geen verkering meer 

met Nick, dat doet me niks, ik snapte meteen al niet wat ze in hem zag. 

(…) In oktober kan je de 50 dollar opnemen die ik je heb gestuurd uit het 

Victory Fonds. (…) Ik ga jou niet in de steek laten, sorry dat ik niet zo 

vaak schrijf. Vergeef me daarvoor. Zeg hallo tegen alle kinderen en zeg ze 

dat ik te druk ben om ze te schrijven. (…) Ik hoop dat ik daar later meer 

tijd voor zal hebben. (…) Doe de groeten aan pap en de rest van de 

familie. Ik ga nu afronden, heel veel liefs en ik hoop dat ik jullie allemaal 

snel ga zien. Liefs en kusjes van je liefhebbende zoon Prentiss.” 

 

Als hij op 29 augustus 1944 gewond raakt in Noord Frankrijk, 

waarschijnlijk in de bossen rond La Londe aan de oever van de Seine, 

wordt hij gerepatrieerd naar Engeland en behandelt in het Park Prewett 

Hospital in Basingstoke. Daar verblijft hij van 2 tot 22 september. Wat er 

precies aan de hand is wordt niet duidelijk. 
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Op 5 oktober stuurt Prentiss een brief naar zijn broertje Chester: 

“Beste Chester, 

Een kort briefje om je te laten weten dat ik nog weet wie je bent en dat ik 

je eerder had willen schrijven maar ik ben niet zo’n schrijver en ik had er 

ook geen tijd voor. Maar ik dacht ik kan je maar beter wat schrijven 

voordat je me neerschiet als ik thuis kom. (…) Hoe is het met Marion, ze 

zal wel een grote meid zijn geworden. En Billy en Larry? Ik hoop dat 

iedereen oké is. En wat doet Sammy nu? Ik neem aan dat hij nu de baas 

is of ben jij dat? Wat doet pappa nu en Johnny? Is Nelson vaker thuis? 

Verder weet ik niets meer te schrijven. Liefs Prentiss xxxx” 

Na een maand opnieuw in een trainingskamp geweest te zijn in Engeland 

stapt Prentiss aan boord van een schip om op 28 oktober 1944 opnieuw 

aan te komen op het vasteland. Na een aantal dagen sluit hij zich aan bij 

de Calgary Highlanders.  

Ze hebben het noorden van Frankrijk dan al verlaten en hebben deel 

genomen aan de Slag om de Schelde. De dag dat Prentiss zich opnieuw 

aansluit zijn de Calgary Highlanders voor een paar dagen rust in Lier, 

België. Vijf dagen later vertrekt het gehele regiment naar Nijmegen en 

wordt gestationeerd in huizen langs de weg naar Malden. Het eerste deel 

van de winter bewaken ze de brug bij Grave en de frontlinie bij 

Groesbeek. Twee weken op, één week af. 

Op 8 februari 1945 start Operatie Veritable. Prentiss vecht in de koude, 

modderige en ondergelopen loopgraven in het Reichswald, zij aan zij met 

Stan MacDougall. Stan vertelt: 

“Ik zeg tegen korporaal Sands, hij zat rechts van mij, hij was groot, een 

lange boer, een aardige man, ik denk dat hij 24 jaar was. Ik zei: geef je 

me dekking? Ik ga proberen om het machinegeweer aan mijn linkerkant 

uit te schakelen. Hij zei: oké. Dus ik kruip, ik weet niet meer hoe ver, er 

wordt veel geschoten. Ik nam niet mijn geweer mee of iets. Alleen twee 

granaten. Ik kwam vlak waarbij ze zaten, ik gooide er één, het was 

meteen raak. Ik gooide de tweede ook omdat ik bang was dat deze 

geraakt zou worden door een kogel en zou ontploffen terwijl het nog aan 

mijn riem hing. Dus ik begin terug te kruipen naar de loopgraaf, ik sta op 

om te gaan rennen. Maar een Duitse paratroeper ziet me en komt op me 

af met een “potato masher” (stielgranaat) in zijn hand. Ik had hem niet 

gezien. (…) Prentiss zag de Duitser wel aankomen en net voordat de 

paratroeper de granaat wilde gooien schoot Prentiss hem neer. De 

paratroeper viel vlak naast me op de grond, recht voor me, ik pak de 

granaat uit zijn hand, gooi hem weg, hij ontploft. Op dat moment dank ik 

mijn leven aan Prentiss Sands. Ik ben hem nooit vergeten (…) Hij was 

mijn held.” 
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Eind maart is het eindelijk mogelijk de Rijn over te steken en kan een 

enorme troepenmacht beginnen aan de bevrijding van Oost- en Noord- 

Nederland.  

Op zondag 1 april 1945, het is 

Eerste Paasdag, bereiken 

Canadese troepen via de 

Terborgseweg Doetinchem. Ze 

worden aan de oostelijke stadsrand 

opgewacht door mensen van het 

verzet. Na een kort overleg rukken 

de Canadezen op naar het 

centrum, terwijl een grote 

troepenmacht om de stad trekt. 

In en rond de binnenstad 

ontbrandt vervolgens een heftige strijd. De Duitsers hebben de wegen 

geblokkeerd met tramwagons, volgegoten met beton. De Canadezen 

zetten onder andere vlammenwerpers in om de Duitsers uit te schakelen. 

Tientallen Duitsers vinden daarbij de dood en vele panden branden af. 

Ook sneuvelen negen Canadezen. Pas de volgende middag, maandag 2 

april Tweede Paasdag, is Doetinchem bevrijd.  

Prentiss heeft dit niet meer mogen meemaken. Op zondag, bij het 

binnenkomen van de stad Doetinchem, is hij zo zwaar gewond geraakt 

aan zijn hoofd door een vijandelijke mortier granaat, dat hij wordt 

vervoerd naar een eerste hulp post van zijn regiment. Hij komt echter niet 

meer bij kennis. De artsen kunnen niets meer voor hem doen.  

Op Eerste Paasdag sterft de vierentwintigjarige Prentiss Sands. Exact een 

maand nadat hij is bevorderd tot korporaal. Hij wordt, tijdelijk, begraven 

in Bedburg, Duitsland. 

Kapelaan Bishop schrijft aan de moeder van Prentiss: 

“Beste mevrouw Sands, 

Er is mij zojuist ter ore gekomen dat uw zoon Pte J. P. Sands gestorven is 

aan zijn verwondingen op 1 april 1945. Kapelaan Royle heeft hem 

begraven op een kleine, tijdelijke Canadese begraafplaats. (…) In het huis 

van mijn vader zijn veel kamers; ik ga een plek voor u klaar maken (John 

14). (…) God zegene u.” 

Kapelaan Royle schrijft: 

“Als de kapelaan die aanwezig was bij de begrafenis van uw zoon, schrijf 

ik u om mijn oprechte deelneming aan u te uiten en om u te vertellen wat 

Canadese verkennerseenheid aan de Terborgseweg, 

1 april 1945 (Foto: Hans Hendriksen ©)   
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ik kan over hem. Dat is helaas heel weinig omdat hij al was overleden bij 

aankomst in het veldhospitaal. Alles wat ik weet is dat hij bij de medische 

post liefdevol behandeld is. Het enige wat we hier nog voor hem konden 

doen is hem een eervolle begrafenis geven. (…) Het was Eerste Paasdag 

toen hij stierf en mijn gedachten gingen tijdens de begrafenis uit naar 

Goede Vrijdag met de boodschap dat God ons lijden deelt aan het kruis, 

inclusief het delen van de pijn van het sterven van zijn zoon voor anderen. 

Pasen zou er niet zijn zonder Goede Vrijdag. Pasen met zijn glorieuze 

boodschap dat de dood niets anders is dan een poort naar het eeuwige 

leven naast God.”  
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Brieven aan de moeder van Prentiss van Majoor Keller en Majoor Heyland 
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In totaal heeft James Prentiss Sands 1256 dagen gediend in het Canadese 

leger. Hij ontving hiervoor de volgende onderscheidingen: 

 1939 - 45 Star 

 France & Germany Star 

 War Medal 

 Canadian Volunteer Service Medal & Clasp 

 Defence Medal 

Prentiss wordt herbegraven in Groesbeek, plot XIV. A. 9. 

 

REST IN PEACE BELOVED 

 

 

 

 

 

Stan MacDougall bij 

het graf van Prentiss 

in Groesbeek (1988) 
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Prentiss en zijn verloofde 

(de familie Sands denkt dat ze een Britse was, ze heeft nog brieven gestuurd naar de moeder van 

Prentiss maar deze zijn waarschijnlijk verloren gegaan, niemand weet nu nog haar naam) 

 

 

Monument in Doetinchem in het Mark Tennantplantsoen 

 

 

Onze dank gaat uit naar de familie Sands voor het delen van verhalen en foto’s. 
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Levensverhaal: Sigrid Norde, Research Team Faces To Graves 

 

Bronvermelding: 

Commonwealth War Graves Commission                                            
National Library and Archives Canada 

http://www.calgaryhighlanders.com/history/highlanders/1939-45/dcompany.htm 
https://www.veterans.gc.ca/eng/video-gallery/video/7420 
https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/doetinchem/doetinchem-in-de-tweede-

wereldoorlog 
https://www.hummelo.nl/geschiedenis-hummelo/tweede-wereldoorlog/547-de-

bevrijding-van-hummelo-2-april-1945.html 
http://www.hanshendriksen.net/ 
 

 
 

 
 

TV uitzending 6 april 2020 Omroep Gelderland: 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9s__-
MSc38w&list=PLEVaKKTgLrZubXqi26RmrCxWCBuHcNArx&index=26&t=0s 
   

   

http://www.calgaryhighlanders.com/history/highlanders/1939-45/dcompany.htm
https://www.veterans.gc.ca/eng/video-gallery/video/7420
https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/doetinchem/doetinchem-in-de-tweede-wereldoorlog
https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/doetinchem/doetinchem-in-de-tweede-wereldoorlog
https://www.hummelo.nl/geschiedenis-hummelo/tweede-wereldoorlog/547-de-bevrijding-van-hummelo-2-april-1945.html
https://www.hummelo.nl/geschiedenis-hummelo/tweede-wereldoorlog/547-de-bevrijding-van-hummelo-2-april-1945.html
http://www.hanshendriksen.net/
https://www.youtube.com/watch?v=9s__-MSc38w&list=PLEVaKKTgLrZubXqi26RmrCxWCBuHcNArx&index=26&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=9s__-MSc38w&list=PLEVaKKTgLrZubXqi26RmrCxWCBuHcNArx&index=26&t=0s

