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George Preston Smith is geboren op 3 september 1923 in Kinkora, Prince 

County, Prince Edward Island, als zoon van William Wilfred Smith en Mary 

Mable Johnston. William is leraar en later inspecteur bij het plaatselijke 

schoolbestuur. Preston is één van twaalf kinderen; drie zussen: Noreen, 

Edith en Margeret en acht broers: Gerald, Louis, Carl, Lloyd, Alban, 

Carman, Leslie en Charles. Margaret overlijdt op zeer jonge leeftijd. Zijn 

broers Gerald en Louis zullen later ook dienen in het Canadese leger. 

Preston’s ouders zijn beide van Ierse komaf en het gezin bezoekt de St 

Malachy’s Katholieke kerk in Kinkora.  

 

Preston is een leerling op de Kinkora High School. In 1939 verlaat hij de 

school op 16-jarige leeftijd na klas 10 te hebben afgerond. Hij heeft ook 

een type-cursus gedaan. Zijn vader verliest tijdens de crisis zijn baan en 

het leven wordt daarna moeilijk. Preston weet een baan te vinden als 

kantoorbediende bij Callahan’s General Store in Kinkora. Hij verdient $8 

per week en behoudt deze baan 2 jaar. Ook werkt hij 9 maanden als 

kantoorbediende bij de YMCA War Services Canteen op het vliegveld van 

Charlottetown, waarmee hij $20 per week verdient. In zijn vrije tijd speelt 

hij graag ijshockey, honkbal en tafeltennis. Zijn zus Edith, die drie jaar 

jonger is, herinnert zich dat Preston bijna altijd vrolijk was; je wist 

wanneer hij thuiskwam omdat hij vaak liep te zingen. 



Op 1 april 1943 meldt hij zich aan bij het Canadese leger in 

Charlottetown. Volgens de gegevens is hij 1.68 meter lang, weegt 62 kg. 

en is oplettend en energiek. Hij doorloopt de opleiding bij het Canadian 

Infantry Training Centre Camp A-14 in Aldershot, Nova Scotia. Vanwege 

zijn werkervaring en bovengemiddelde scholing wordt hij voorgedragen 

voor een administratieve opleiding. In september 1943 wordt hij 

overgeplaatst naar de Saint John Vocational School, No. 7 VTS en rondt 

deze cursus eind november af. In de winter volgt hij aanvullende 

cursussen in Aldershot en Debert, Nova Scotia. Op 25 maart 1944 vertrekt 

hij per boot naar Engeland, acht dagen later komt hij aan en wordt 

ingedeeld bij de Canadian Infantry Reinforcement Unit (CIRU). Na drie 

maanden trainen vertrekt hij naar Frankrijk en wordt op 13 juli ingedeeld 

bij het North Shore (New Brunswick) Regiment . Hij komt bij de “D” 

compagnie in de functie van Batman (persoonlijke assistent) van Major D. 

L. Corbett. 

 

Preston vecht met het regiment in Normandië bij Columbelles en 

Bourgébus in juli en in augustus in het bos van Quesnay. In september 

veroveren de North Shore’s Franse havens en steden langs het Kanaal bij 

Boulogne en Calais. In oktober rukken ze via België en Nederland op en 

nemen deel aan de bloedige Slag om de Schelde. In de eerste vijf 

maanden na D-Day hebben de Canadezen en hun bondgenoten enorme 

voortgang geboekt. De Duitsers trekken zich massaal terug en zijn 

verdreven uit het grootste deel van Frankrijk en een flink deel van België. 

De Canadezen hebben echter zware verliezen geleden en de oorlog zal 

niet met Kerstmis afgelopen zijn, zoals velen hadden gehoopt. Om te 

beantwoorden aan de vraag om broodnodige versterkingen, voert de 

Canadese minister-president Mackenzie King de dienstplicht in.  

 

De eerste dagen van november krijgen de North Shore’s een paar dagen 

rust in de Belgische stad Gent, waar het normale leven langzaam weer op 

gang komt. In Nederland maakt Preston kennis met de 19-jarige Marie en 

zij worden verliefd op elkaar. Hij stuurt een brief naar huis met een foto 

en schrijft dat hij haar mee naar huis wil brengen. 

Op 8 november verzamelen de North Shore’s weer om in een konvooi van 

de Canadese 3e Divisie van 3000 voertuigen naar Nijmegen te rijden. Hier 

zullen de geallieerden zich voorbereiden op de invasie van Duitsland. Op 

12 november verplaatst het regiment zich naar Groesbeek, de hen 

toegewezen locatie. Preston zit achterin een kleine vrachtwagen en na een 

lange rit stoppen ze voor een pauze. Sergeant A.J. Payne geeft de 

mannen opdracht om zich als peloton langs de weg op te stellen. Preston 



springt uit de laadbak en wil zijn stengun pakken, die onder een stapel 

jassen ligt. Hij trekt het wapen aan de loop naar zich toe, maar heeft niet 

door dat het machinepistool blijft haken en zich hierdoor spant. Het wapen 

gaat af en hij wordt dodelijk geraakt. Het ongeluk staat beschreven op 

bladzijden 479 en 480 van Will Bird’s boek over het North Shore 

Regiment. Preston is 21 jaar oud geworden.   

 

Zowel Major D. L. Corbett, de compagniescommandant, als Major R. M. 

Hickey, de regimentsaalmoezenier sturen brieven aan de familie, waarin 

ze hun verdriet en medeleven betuigen. Major Corbett zal na de oorlog de 

familie in Kinkora bezoeken. 

 

Voor bewezen diensten aan Canada heeft Private George Preston Smith de 

volgende onderscheidingen gekregen: 

1939-45 Star, 

France & Germany Star, 

War Medal 1939-45, 

CVSM with Clasp. 

 

George Preston Smith is begraven in de Canadese Oorlogsbegraafplaats 

bij Groesbeek, vak XI. D. 6. 

 

 

Geschreven door Bruce Morton, brucehmorton@gmail.com 

 

Vele familieleden zijn naar Nederland gereisd om zijn graf te bezoeken. 

Preston’s achternicht Kate McMahon (kleindochter van Edith) heeft twee 

seizoenen als gids gewerkt bij het Beaumont-Hamel Newfoundland 

Monument in Frankrijk. Dit terrein is opgedragen aan de troepen uit 

Newfoundland, die zijn omgekomen bij de slag om de Somme in de 1e 

Wereldoorlog. 

 

De foto’s van George Preston Smith en veel gegevens voor deze biografie 

zijn verstrekt door Lou Daley uit Charlottetown (Prince Edward Island). 



 

 

 

 

 

 

 

Deze biografie is beschikbaar gesteld aan Faces To Graves, met dank aan  

Bruce Morton. 

 

      ~ 

 

Research Project) Preston's jongste zus Edith McMahon op Prince Edward 

Island bezocht. Haar echtgenoot heeft ook een broer verloren in de 

oorlog: George McMahon, die begraven is in Holten. 

 

            

            
                                    Pieter en Edith  

  



   

 

 

 

 

 

Zij liet een foto 

zien van 

Preston, samen 

met zijn zussen 

Edith (links) en 

Noreen (rechts). 

 

 

 

 

Zij heeft ook nog een foto, waar alle broers en zussen op staan, een foto van Preston is 

door de fotograaf toegevoegd.   


