Velve, Lawrence Orvald
Private
Lincoln and Welland Regiment
Royal Canadian Infantry Corps
M/7988

Lawrence Orvald Velve wordt op 5 juli 1923 geboren in Albee, Grand
County, South Dakota, Verenigde Staten. Zijn vader, Ole J. Velve, komt in
1911 van Selbu, Noorwegen, naar Canada. Zijn moeder Lilly groeit op in
de Verenigde Staten. Ze trouwen op 12 oktober 1915 in de Lutherse Kerk
in Grand County, South Dakota. De eerste jaren van hun huwelijk zijn ze
boeren in Marrietta, Minnesota.
In 1924 bezoekt Ole Peace River Country in Canada en hij is erg onder de
indruk van de vruchtbare grond daar. In 1927 verhuist het gezin daarom
naar Valhalla Centre, Alberta. Ze hebben dan vier kinderen: Evelyne (10),
Clarence (“Kelly”) van 7, de vierjarige Lawrence en baby Kenneth van vier
maanden. In Canada maken broer Talbert en de jongere zussen Lorene en
Ilene het gezin compleet.
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Op jonge leeftijd heeft Lawrence een tumor onder zijn rechteroog. Als hij
drie jaar is, wordt deze verwijderd. Dit laat een litteken achter van vijf
centimeter. Lawrence gaat tot zijn vijftiende naar de openbare school. Hij
spreekt Engels en Noors en leert schrijven in het Engels. Na zijn schooltijd
gaat hij aan de slag als boter- en kaasmaker bij Valhalla Cooperation
Creamery. Daar werkt hij vijf jaar.
Lawrence krijgt de Canadese nationaliteit in februari 1942. Op 17
september 1943 gaat hij op twintigjarige leeftijd in dienst bij No. 13
District Depot in Calgary, Alberta. Hij is dan een gezonde vrijgezel van
1.79 m en heeft een gewicht van ruim 72,5 kg. Zijn huidskleur is licht en
hij heeft blauwe ogen en lichtbruin haar. De fysieke keuring laat zien dat
hij een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt en geen
gezondheidsproblemen heeft.
Bij zijn aanmelding geeft hij aan dat hij na zijn diensttijd weer aan de slag
wil bij Valhalla Co-op Creamery. Als het wat anders moet zijn, dan wil hij
motormonteur worden. Lawrence krijgt een basistraining en is vanaf 3
februari 1944 een gekwalificeerd chauffeur. Op 30 april van dat jaar komt
hij aan in het Verenigd Koninkrijk en voltooit op 12 augustus een training
tot schutter.
Zijn regiment landt op 18 september 1944 in Frankrijk om de 10th
Canadian Infantry Brigade, 4th Canadian Armoured Division, te helpen. Op
27 oktober trekken ze bij Bergen op Zoom Nederland binnen en bereiken
in februari 1945 het eiland Kapelsche Veer tijdens Operatie Elephant.
Begin maart zijn ze in het Hochwald bij Uedem, Duitsland, en vechten
daar tegen het Duitse XLVII Corps.
Op 3 maart 1945 schrijft hij naar zijn ouders dat hij wat geld heeft en dat
naar huis wil sturen. Daar komt hij nooit aan toe.
Op 8 maart 1945 sterft Lawrence op 21-jarige leeftijd tijdens een aanval
op Veen, Duitsland. Volgens officiële documenten is hij korte tijd vermist.
In de papieren van 12 april 1945 staat dat Lawrence aan bezittingen bij
zich heeft: een dagboek/souvenir van Holland, een sigarettenaansteker en
een religieus medaillon.
Vader en moeder Velve zijn 50 en 51 jaar oud als hun zoon overlijdt. Lilly
schrijft op 19 november 1945 een brief aan het leger om te vragen waar
de waardevolle spullen van Lawrence zijn gebleven. Naast 40 dollar gaat
het om een polshorloge en zegelring. Ook wil ze weten hoe en waar haar
zoon om het leven is gekomen. Was er op dat moment iemand in de buurt
van hem? De jongen betekent veel voor haar, schrijft ze tot slot. Het is
onbekend of ze antwoord krijgt op haar vragen.
Lawrence wordt tijdelijk begraven op een begraafplaats bij Sonsbeck,
Xanten, in Duitsland.
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In augustus 1946 is hij herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats
in Groesbeek, graf IV. H. 6.

Op zijn graf staat de tekst:
BLESSED
ARE THE PURE IN HEART:
FOR THEY SHALL SEE GOD.
MATT.V.8
(Vertaling: Gezegend zijn de reinen van hart: want zij zullen God zien.
Matt.V.8.)

Onderscheidingen:
-

1939-1945 Star
France & Germany Star
War Medal 1939-1945
Canadian Volunteer Medal with Clasp.

Zijn vader Ole bezoekt zijn graf in april 1959.

Levensverhaal: Tefke van Dijk, Research Team Faces To Graves.
Geraadpleegde bronnen:
-

Commonwealth War Graves Commission
Library and Archives Canada
Canadianfallenheroes.com
Sharon Olsen (bekende van de familie)
Marcelle Velve (haar man is een neef van Lawrence)
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In 2016 gaat een neef langs bij het graf.
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