
Het levensverhaal van Cpl. J.W. Campbell, bevrijder van Bathmen 
Gerard	  Gervedink	  Nijhuis,	  Piet	  Rademakers	  en	  Jan	  Lefeber.	  

In	  dit	  artikel	  proberen	  de	  auteurs	  het	  complete	  levensverhaal	  van	  Joseph	  William	  Campbell	  te	  vertellen	  
aan	  de	  hand	  van	  opgevraagd	  militair	  archiefmateriaal,	  intensieve	  zoekacties	  op	  internet	  en	  contacten	  
met	  een	  achternicht	  van	  hem,	  aangevuld	  met	  eerder	  gepubliceerd	  materiaal	  van	  Jan	  Lefeber.	  

Jeugd	  	  
Aan	  de	  oostkust	  van	  Canada	  ligt	  een	  groot	  schiereiland	  ‘Nova	  Scotia’,	  waarvan	  de	  naam	  (Nieuw	  
Schotland)	  al	  aangeeft,	  dat	  in	  het	  verleden	  inwoners	  van	  Schotland	  naar	  dit	  gebied	  geëmigreerd	  zijn.	  
Aan	  de	  noordkant	  van	  ‘Nova	  Scotia’	  ligt	  het	  eiland	  ‘Prins	  Edward	  Island’	  (afgekort	  PEI),	  aan	  de	  oostzijde	  
ligt	  ‘New	  Foundland’.	  We	  beginnen	  ons	  verhaal	  	  aan	  de	  zuidkust	  van	  Prins	  Edward	  Island	  (PEI)	  in	  de	  
buurtschap	  Newport	  (46.23°N,62.54°W),	  een	  gebied	  dat	  een	  onderdeel	  vormt	  van	  Lot	  54.	  PEI	  werd	  rond	  
1766	  verdeeld	  in	  67	  lots,	  stukken	  land	  van	  elk	  20000	  acres	  (8000	  ha),	  met	  daarnaast	  nog	  de	  royalties	  
(steden)	  Summersite,	  Charlottetown	  en	  Georgetown.	  Lot	  54	  wordt	  rond	  1928	  omschreven	  als	  "voor	  een	  
groot	  deel	  bestaande	  uit	  inferieure	  landbouwgrond,	  vooral	  lichte	  grond	  en	  moeras,	  met	  hier	  en	  daar	  wat	  
betere	  stukken".	  In	  het	  algemeen	  wordt	  Lot	  54	  omschreven	  als	  zijnde	  achtergebleven	  in	  de	  agrarische	  
ontwikkeling.	  	  
In	  Newport	  wordt	  op	  8	  mei	  1922	  Joseph	  William	  Campbell	  geboren	  als	  derde	  kind	  van	  Jerome	  Duncan	  
Campbell	  en	  Mary	  Ellen	  Murphy.	  Zijn	  roepnaam	  wordt	  Joe.	  Zijn	  vader	  is	  boer	  en	  moeder	  is	  boerin	  en	  
huisvrouw.	  Het	  gezin	  woont	  aan	  de	  Cardigan	  Bay	  bij	  de	  monding	  van	  de	  Seal	  River,	  aan	  een	  zijweg	  van	  
Rural	  Route	  #	  1,	  deze	  zijweg	  heet	  nu	  Farguharson	  Lane,	  naar	  de	  stamvader.	  Hun	  huis	  werd	  in	  1889	  
gebouwd	  en	  tot	  voor	  kort	  nog	  steeds	  bewoond	  door	  een	  Campbell.	  Het	  gezin	  is	  katholiek	  en	  ze	  gaan	  
naar	  de	  kerk	  in	  de	  buurtschap	  St.	  Georges,	  de	  Saint	  Georges	  Church,	  zo’n	  5	  km	  noordoostelijk	  van	  
Newport.	  Volgens	  het	  kerkregister	  wordt	  Joe	  daar	  op	  14	  mei	  1922	  gedoopt.	  

	  
Saint Georges Church nu (Google street view)	  
	  
Joe	  gaat	  vanaf	  1928	  lopend	  naar	  de	  Seal	  River	  School,	  een	  school	  met	  maar	  1	  lokaal	  aan	  de	  andere	  kant	  
van	  de	  Seal	  rivier.	  In	  1937	  gaat	  Joe	  van	  school,	  grade	  VIII,	  en	  gaat	  daarna	  als	  boerenknecht	  werken	  in	  de	  
buurt	  van	  de	  plaats	  Cardigan,	  ook	  in	  Lot	  54.	  	  

Familie	  
De	  stamvader	  van	  de	  Campbells	  is	  Farquahar	  Campbell,	  geboren	  op	  het	  eiland	  Isle	  of	  Mull,	  aan	  de	  
zuidwestkust	  van	  Schotland.	  Hij	  wordt	  al	  in	  1798	  in	  het	  belastingregister	  vermeld	  als	  grondeigenaar,	  
want	  hij	  heeft	  in	  Europa	  gevochten	  tegen	  de	  Franse	  troepen	  van	  Napoleon	  en	  krijgt	  als	  beloning	  een	  
stuk	  grond	  "over	  zee".	  Zelf	  komt	  hij	  samen	  met	  zijn	  zoons	  Duncan	  Farquhan	  en	  John	  begin	  1800	  als	  een	  
van	  de	  Lord	  Selkirk	  Settlers	  naar	  PEI.	  Voor	  de	  Schotten	  in	  Canada	  is	  Selkirk	  een	  begrip	  omdat	  hij	  met	  drie	  
schepen	  vol	  emigranten	  naar	  Canada	  zeilt.	  In	  de	  lijn	  van	  afstamming	  volgt	  na	  Farquahar	  zijn	  zoon	  
Duncan	  Farquhan,	  die	  “Duncan	  the	  soldier”	  werd	  genoemd.	  Zijn	  zoon	  is	  Farquhar	  Duncan,	  die	  vanwege	  



zijn	  haarkleur	  “Farquhar	  the	  black”	  werd	  genoemd,	  gevolgd	  door	  Jerome	  Duncan	  Campbell,	  de	  vader	  
van	  Joseph	  William.	  Jerome	  Duncan	  trouwt	  op	  16-‐10-‐1918	  in	  Vernon	  River	  met	  Mary	  Ellen	  Murphy.	  Zij	  is	  
van	  Ierse	  afkomst	  en	  dochter	  van	  Jeremiah	  Murphy	  	  en	  Caroline	  Finlay.	  Samen	  krijgen	  ze	  negen	  
kinderen.	  

 
Kaart Newport (1928) met de grond van Jer. D. Campbell. (www.islandimagined.ca) 
 
Het	  gezin	  van	  Jerome	  Duncan	  (Duncan)	  Campbell	  en	  Mary	  Ellen	  (Ella)	  bestaat	  uit	  de	  volgende	  personen.	  

• Mary	  Bridget	  *8-‐7-‐1919	  Newport,	  leeft	  nog	  in	  2011	  
	  
Eerst	  getrouwd	  met	  Claude	  Henry	  Later	  Mary	  Walker;	  woont	  in	  Vernon	  
Bridge 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 	  Peter	  Farquhar	  *10-‐12-‐1920	  Newport,	  †	  25-‐11-‐2005,	  Montague	  
Peter	  was	  getrouwd	  met	  Stella	  Ruth	  MacDonald	  (1922-‐2009).	  
Peter	  zat	  in	  de	  oorlog	  bij	  	  het	  2nd	  Canadian	  Heavy	  Anti-‐	  Aircraft	  Regiment	  
(F77145).	  Hij	  diende	  in	  Canada,	  Engeland,	  Frankrijk,	  België	  en	  Nederland.	  
Peter	  is	  op	  25	  november	  2005	  overleden	  in	  het	  Kings	  County	  Memorial	  
Hospital	  in	  Montague	  op	  84	  jarige	  leeftijd.	  Begraven	  op	  de	  Saint	  George's	  
Parish	  begraafplaats,	  dicht	  bij	  Newport. 
	  
	  

• Joseph	  William(Joe)	  *	  8-‐5-‐1922	  Newport,	  †	  8-‐4-‐1945	  Bathmen	  	  

Joe	  zat	  eerst	  bij	  de	  Prince	  Edward	  Island	  Highlanders,	  vanaf	  januari	  1945	  bij	  de	  
North	  Nova	  Scotia	  Highlanders.	  	  

	  

	  



	  

Vernon	  Francis	  *	  4-‐10-‐1923	  Newport,	  †	  8-‐8-‐1944,	  Bretteville	  sur	  Laize,	  Frankrijk	   

Vernon	  zat	  bij	  het	  North	  Shore	  (New	  Brunswick)	  Regiment	  (F82667)	  dat	  
op	  6	  juni	  1944	  (D-‐Day)	  landde	  op	  Juno	  Beach	  bij	  de	  plaats	  St.	  Aubin	  sur	  
Mer.	  The	  North	  Shores	  verloren	  op	  die	  dag	  125	  man.	  
Vernon	  	  is	  gesneuveld	  in	  Normandië	  bij	  een	  vergissingsbombardement	  
van	  het	  US	  leger:	  "Pte	  Vernon	  Francis	  Campbell,	  the	  fourth	  child	  of	  Mary	  
Ellen	  Campbell	  (neé	  Murphy)	  and	  Duncan	  Farquhar	  Campbell	  of	  
Newport,	  Prince	  Edward	  Island.	  Just	  20	  years	  old,	  Vernon	  was	  killed	  on	  
August	  8,	  1944.	  On	  that	  date	  U.S.	  bombers	  mistakenly	  bombed	  the	  North	  

Shore	  (New	  Brunswick)	  Regiment.	  At	  least	  30	  were	  killed	  and	  many	  others	  wounded.	  Buried	  at	  
Bretteville-‐sur-‐Laize,	  Canadian	  war	  cemetery,	  Calvados,	  France."	  (www.islandregister.com).	  

• Jerome	  D.	  *±1925	  Newport,	  hij	  leeft	  nog	  2011	  	  
Getrouwd	  met	  Harriet.	  

	  
• Bibiana	  May	  (Bea),	  *	  25-‐4-‐1927Newport,	  † 1-‐10-‐2011	  Charlottetown,	  begraven	  Vernon	  River	  	  

Getrouwd	  met	  Frank	  Murphy	  (†	  1992).	  Ze	  hebben	  gewoond	  in	  Alexandra.	  	  	  	  	  

• Gerald	  *±1929	  Newport,	  leeft	  nog	  2011	  	  
Ongehuwd;	  boer,	  maar	  ook	  "tile	  maker,	  fish	  cutter,	  horse	  trainer";	  woont	  in	  2011	  nog	  op	  het	  
ouderlijk	  huis	  

• Leo	  *	  1931	  Newport,	  †	  1931	  Newport	  	  
	  
• Margaret	  E.	  *±1933	  Newport,	  leeft	  nog	  2011	  	  

Ongehuwd	  of	  weduwe.	  	  
	  
Om	  meer	  te	  weten	  te	  komen	  over	  de	  diensttijd	  van	  Joe	  neemt	  Gerard	  Gervedink	  Nijhuis	  contact	  op	  met	  
de	  Library	  and	  	  Archives	  Canada	  (LAC).	  Hoewel	  de	  dossiers	  openbaar	  zijn,	  worden	  ze	  pas	  gedigitaliseerd	  
als	  iemand	  er	  om	  vraagt	  en	  betaalt.	  Groot	  is	  de	  verrassing	  als	  Gerard	  meer	  dan	  300	  pagina's	  ontvangt	  
waaruit	  we	  een	  selectie	  hebben	  gemaakt.	  

Diensttijd	  	  
Uit	  vaderlandsliefde	  maar	  zeker	  ook	  uit	  armoede	  meldt	  Joe	  zich	  in	  1940	  aan	  als	  vrijwilliger	  bij	  de	  
Canadian	  Army,	  het	  Canadese	  leger.	  Probleem	  is,	  dat	  net	  een	  jaar	  eerder	  de	  wet	  is	  aangepast	  en	  
vrijwilligers	  tenminste	  19	  jaar	  oud	  moeten	  zijn.	  Joe	  is	  pas	  18	  en	  dus	  te	  jong	  om	  in	  aanmerking	  te	  komen.	  
Geen	  nood,	  want	  hij	  geeft	  op	  dat	  hij	  1	  jaar	  ouder	  is	  (geboren	  op	  8	  mei	  1921)	  en	  het	  leger	  zit	  verlegen	  om	  
vrijwilligers	  en	  dus	  wordt	  er	  verder	  niet	  gecontroleerd.	  Hij	  krijgt	  zijn	  medische	  keuring	  op	  10	  juli	  1940.	  
Hij	  blijkt	  gezond	  en	  weegt	  138	  pounds	  (62	  ½	  kg),	  is	  5ft	  8½	  	  inches	  lang	  (1.73	  m),	  heeft	  blauwe	  ogen,	  
bruin	  haar,	  is	  lichamelijk	  goed	  ontwikkeld	  met	  een	  redelijk	  gebit.	  Hij	  komt	  op	  15	  augustus	  1940	  onder	  de	  
wapens	  bij	  de	  Prince	  Edward	  Island	  Highlanders	  (PEIH)	  in	  Charlottetown	  als	  rifleman,	  Service	  number	  
F/60646.	  Hij	  heeft	  nu	  een	  vast	  inkomen	  van	  $1.50	  per	  dag,	  waarvan	  hij	  vanaf	  1941	  $20	  per	  maand	  naar	  
zijn	  moeder	  stuurt.	  Een	  deel	  van	  de	  opleiding	  krijgt	  hij	  in	  Hallifax	  Fortress	  en	  Camp	  Valcarlier,	  Province	  
of	  Quebec,	  o.a.	  cursussen	  in	  small	  arms:	  rifle	  and	  LMG	  [light	  machine-‐gun].	  Vanaf	  11	  juli	  1941	  wordt	  hij	  
gestationeerd	  op	  Newfoundland	  om	  het	  eiland	  te	  verdedigen,	  als	  onderdeel	  van	  "Force	  W”.	  New	  
Foundland	  hoort	  bij	  Engeland,	  maar	  Canada	  en	  Amerika	  hebben	  groot	  belang	  bij	  een	  goede	  
kustverdediging.	  



 
Soldaat Joe Campbell in Newfoundland (www.veterans.gc.ca) 
	  
Tijdens	  het	  verdedigen	  van	  het	  eiland	  krijgt	  hij	  op	  New	  Foundland	  nog	  een	  aantal	  trainingen,	  zoals	  een	  
winter-‐training	  en	  een	  "battle	  drill"	  training.	  In	  de	  stad	  Gander	  gaat	  het	  mis,	  want	  op	  eerste	  kerstdag	  
1942	  is	  hij	  dronken	  en	  vrijt	  hij	  met	  een	  onbekend	  meisje	  in	  Bishops	  Falls	  en	  krijgt	  een	  geslachtsziekte.	  Hij	  
zal	  hiervoor	  nog	  meer	  dan	  een	  jaar	  onder	  behandeling	  blijven	  met	  wekelijks	  medicijnen.	  In	  januari	  1943	  
krijgt	  hij	  de	  bof	  en	  wordt	  hij	  2	  weken	  behandeld	  in	  het	  RCAF	  Hospital	  Gander	  (luchtmacht).	  Hij	  doet	  
dienst	  op	  New	  Foundland	  tot	  3	  maart	  1943	  en	  gaat	  dan	  naar	  Camp	  Sussex	  in	  New	  Brunswick.	  Bij	  een	  
uitgebreide	  test	  op	  24	  maart	  1943	  scoort	  hij	  bovengemiddeld.	  Hij	  wordt	  omschreven	  als:	  alert,	  
vriendelijk,	  met	  bovengemiddeld	  leervermogen,	  normaal	  sociaal	  gedrag	  en	  stabiel.	  Zelf	  geeft	  hij	  aan	  dat	  
hij	  houdt	  van	  avonturenverhalen.	  Hij	  verklaart	  enthousiast	  te	  zijn	  over	  het	  leger	  en	  ook	  om	  ‘overseas’	  
(Europa)	  te	  gaan.	  De	  leiding	  concludeert	  dat	  hij	  in	  aanmerking	  zou	  kunnen	  komen	  voor	  een	  hogere	  rang	  	  
en	  men	  adviseert	  om	  zijn	  verdere	  ontwikkeling	  goed	  in	  de	  gaten	  te	  houden.	  Joe	  wordt	  goedgekeurd	  
voor	  dienst	  'overseas'	  en	  ingedeeld	  bij	  de	  "PEIH	  overseas	  reinforcement"	  [aanvullingstroepen].	  In	  mei	  
1943	  wordt	  hij	  opgenomen	  in	  het	  Lancaster	  Military	  Hospital	  met	  een	  acute	  blindedarm	  ontsteking	  en	  
na	  de	  operatie	  krijgt	  hij	  3	  weken	  verlof.	  Vanaf	  juli	  wordt	  hij	  getraind	  in	  het	  Infantry	  Training	  Center	  in	  
Aldershot,	  Kentville,	  Nova	  Scotia.	  	  
Op	  27	  augustus	  vertrekt	  Joe	  naar	  Engeland	  en	  gaat	  daar	  op	  1	  september	  van	  boord.	  Alle	  Canadese	  
troepen	  gaan	  eerst	  naar	  Aldershot	  (zelfde	  plaatsnaam,	  nu	  in	  Engeland)	  en	  van	  daar	  naar	  andere	  locaties	  
'te	  velde'	  zonder	  nadere	  plaats	  aanduiding,	  want	  de	  vijand	  mag	  natuurlijk	  niets	  weten.	  Hij	  wordt	  ingelijfd	  
bij	  de	  7e	  Canadian	  Infantry	  Reinforcement	  Unit	  en	  vanaf	  1	  december	  1943	  bij	  de	  2nd	  Canadian	  Corps	  
Defence	  Company	  (Prince	  Edward	  Island	  Light	  Horse).	  Net	  als	  alle	  Canadese	  soldaten	  krijgt	  Joe	  na	  18	  
maanden	  dienst	  als	  vrijwiliger	  de	  "Canadian	  Volunteer	  service	  medal"	  en	  voor	  60	  dagen	  dienst	  overseas	  
de	  "	  clasp"	  (balkje).	  Blijkbaar	  ontwikkelt	  Joe	  zich	  zoals	  al	  verwacht	  bij	  de	  test,	  want	  vanaf	  31	  januari	  1944	  
wordt	  hij	  bevorderd	  tot	  Corporal	  en	  gaat	  hij	  iets	  meer	  verdienen,	  nl.	  $1.70	  per	  dag.	  	  
	  
De	  bevrijding	  van	  Europa	  begint	  bij	  de	  landing	  van	  de	  geallieerde	  troepen	  in	  Normandië	  op	  6	  juni	  1944.	  	  
Joe	  vertrekt	  bijna	  een	  maand	  later	  uit	  Engeland	  en	  landt	  op	  4	  juli	  in	  Normandië.	  Het	  Canadese	  leger	  
verovert	  na	  een	  hevige	  strijd	  uiteindelijk	  op	  18	  juli	  de	  stad	  Caen.	  Nadat	  heel	  Normandië	  door	  de	  
geallieerden	  is	  bevrijd	  begint	  de	  opmars	  naar	  het	  noorden.	  Het	  Canadese	  leger	  krijgt	  de	  opdracht	  het	  
kustgebied	  van	  Frankrijk	  en	  België	  te	  bevrijden.	  	  De	  opmars	  gaat	  snel,	  want	  begin	  september	  veroveren	  
ze	  Dieppe	  en	  midden	  september	  bevrijdden	  ze	  Oostende,	  Brugge	  en	  Gent.	  	  Het	  Britse	  leger	  heeft	  
Antwerpen	  dan	  al	  bevrijd,	  maar	  met	  Duitse	  troepen	  langs	  de	  Schelde	  kan	  de	  haven	  niet	  gebruikt	  worden	  
voor	  aanvoer	  van	  goederen.	  De	  slag	  om	  de	  Schelde	  duurt	  de	  hele	  maand	  oktober	  en	  op	  6	  november	  
wordt	  als	  laatste	  Duits	  bolwerk	  Middelburg	  door	  de	  Canadese	  troepen	  veroverd.	  Ook	  op	  6	  november	  



krijgt	  Joe	  "te	  velde"	  tweedegraads	  brandwonden	  veroorzaakt	  door	  benzine	  en	  wordt	  hij	  per	  ambulance	  
naar	  het	  18e	  veld	  hospitaal	  gebracht	  waar	  hij	  wordt	  verpleegd.	  Het	  zou	  goed	  kunnen	  dat	  hij	  deze	  
verwonding	  in	  de	  buurt	  van	  Middelburg	  heeft	  opgelopen,	  maar	  het	  veldhospitaal	  zal	  achter	  het	  front,	  
dus	  richting	  Antwerpen	  hebben	  gestaan.	  Het	  Canadese	  leger	  krijgt	  nu	  opdracht	  om	  het	  front	  van	  
Duinkerken	  tot	  aan	  Nijmegen	  te	  verdedigen.	  Vanwege	  de	  winter	  volgt	  en	  een	  relatief	  rustige	  periode	  
van	  3	  maanden.	  	  

	  
Opmars	  Canadese	  leger	  (www.canadaatwar.ca)	  
	  
Joe	  wordt	  op	  12	  december	  1944	  van	  Corporaal	  weer	  gewoon	  soldaat,	  zonder	  dat	  er	  sprake	  is	  van	  
wangedrag.	  Misschien	  heeft	  hij	  het	  bij	  zijn	  eenheid	  niet	  meer	  naar	  de	  zin	  en	  laat	  hij	  zich	  bewust	  terug	  
plaatsen	  in	  rang,	  want	  als	  gewoon	  soldaat	  maak	  je	  meer	  kans	  op	  overplaatsing.	  Joe	  wordt	  op	  30	  
december	  toegevoegd	  aan	  de	  North	  Nova	  Scotia	  Highlanders	  en	  al	  heel	  snel	  wordt	  hij	  op	  28	  februari	  
1945	  weer	  bevordering	  tot	  Corporal.	  De	  North	  Nova	  Scotia	  Highlanders	  is	  een	  infanterie	  regiment,	  
gevormd	  in	  1941,	  met	  als	  spreuk	  “No	  retreating	  footsteps”	  [we	  trekken	  ons	  nooit	  terug].	  	   

  
Embleem met de spreuk "No retreating footsteps" (nshighlanders.fav.cc) 
	  
Joe	  is	  section	  commander	  in	  de	  “C”	  Company	  van	  de	  North	  Nova	  Scotia	  Highlanders	  infantry,	  onderdeel	  
van	  de	  9e	  infanterie	  brigade	  dat	  bestaat	  uit:	  	  

The	  Highland	  Light	  Infantry	  of	  Canada	  	  
The	  Stormont,	  Dundas	  and	  Glengarry	  Highlanders	  	  
The	  North	  Nova	  Scotia	  Highlanders	  



Vanuit	  Bienen	  (Duitsland)	  trekken	  ze	  de	  Achterhoek	  in.	  Bij	  de	  bevrijding	  van	  Vierakker,	  Warken	  en	  
Warnsveld	  verliezen	  de	  NNSH	  8	  kameraden.	  
	  

  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Laatste	  soldatenboekje	  van	  Joe	  Campbell	  (LAC)	  
	  
Joe	  sneuvelt	  	  
Uit	  het	  militaire	  dossier	  blijkt	  dat	  Joe	  van	  22	  tot	  30	  maart	  nog	  verlof	  krijgt,	  nauwelijks	  een	  week	  voordat	  
hij	  aan	  de	  Schipbeek	  sneuvelt!	  Hij	  zal	  na	  zijn	  verlof	  weer	  intensief	  meegedaan	  hebben	  aan	  de	  bevrijding	  
van	  Zutphen	  begin	  april,	  maar	  specifieke	  betrokkenheid	  bij	  acties	  wordt	  in	  dossiers	  niet	  bijgehouden.	  	  
Om	  het	  terugtrekken	  van	  het	  Duitse	  leger	  uit	  het	  westen	  van	  Nederland	  tegen	  te	  gaan	  moet	  de	  3e	  
Canadese	  Infanterie	  Divisie,	  met	  o.a.	  de	  7e	  en	  9e	  infanterie	  brigade,	  langs	  de	  oostkant	  van	  de	  IJssel	  zo	  
snel	  mogelijk	  Harlingen	  zien	  te	  bereiken.	  De	  7e	  Canadese	  Infanterie	  Brigade	  wordt	  ingezet	  om	  Deventer	  
te	  bevrijden.	  De	  9e	  Infanterie	  brigade	  moet	  hier	  niet	  op	  wachten,	  maar	  doorstoten	  langs	  Deventer	  naar	  
Zwolle.	  	  
In	  het	  boek	  'Bathmen	  1940-‐1945'	  beschrijft	  Jan	  Lefeber	  hoe	  de	  troepen	  richting	  Bathmen	  trekken.	  	  

De	  vorige	  dag,	  zaterdag	  7	  april,	  waren	  de	  Highland	  Light	  Infantery	  en	  de	  North	  Nova	  Scotia	  
Highlanders	  [NNS]	  van	  de	  9e	  brigade	  terug	  getrokken	  uit	  Zutphen	  en	  verplaatst	  naar	  het	  gebied	  
langs	  de	  Dortherdijk,	  ten	  noorden	  van	  Eefde.	  Het	  derde	  regiment	  van	  de	  9e	  brigade,	  de	  Stormont,	  
Dundas	  en	  Gengarry	  Highlanders	  bleef	  in	  Zutphen	  om	  de	  laatste	  Duitse	  weerstand	  te	  breken.	  
Om	  12.00	  uur	  (8	  april)	  vertrokken	  de	  NNS	  met	  vrachtauto’s	  vanuit	  Eefde	  naar	  Kring	  van	  Dorth,	  
naar	  de	  kruising	  Bathmenseweg-‐Kasteelweg.	  De	  opdracht	  was	  een	  bruggehoofd	  te	  vormen	  bij	  
Bathmen	  over	  de	  Schipbeek	  bij	  de	  Koersenbrug	  om	  de	  genie	  de	  gelegenheid	  te	  geven	  een	  
Baileybrug	  te	  bouwen.	  
Om	  13.15	  uur	  ging	  de	  bataljonscommandant	  met	  de	  commandant	  van	  de	  C	  en	  D	  compagnie	  op	  
verkenning	  in	  het	  aanvalsgebied.	  Twee	  secties	  carriers,	  die	  hen	  vergezelden,	  werden	  opgesteld	  
bij	  de	  woning	  Koersenweg	  1	  (de	  Elshof)	  en	  bij	  de	  toenmalige	  vleeswarenfabriek	  van	  Koersen.	  
Direct	  daarop	  begonnen	  de	  Duitsers	  vanachter	  de	  Schipbeek	  hevig	  te	  schieten.	  	  
Inmiddels	  om	  14.10	  uur	  hadden	  de	  manschappen	  van	  het	  bataljon	  te	  voet	  het	  kruispunt	  
Gorsselseweg	  –	  Oxersteeg	  bereikt.	  	  



 

Schets van de doelen in Bathmen (Bathmen 1940-1945) 

De C compagnie moest bij de vernielde Koersenbrug de Schipbeek oversteken en doorstoten tot 
aan de Zambezee een codenaam voor de Dorpsstraat. [..] Een eerste aanval om de Schipbeek 
over te steken werd verhinderd door machine-gun en mortar fire vanuit boerderijen aan de linker 
kant. De tanks w erden gevraagd om de boerderijen langs de Woertmansweg en omgeving te 
beschieten. Verschillende boerderijen raakten hierbij in brand. 
Na de beschietingen werd met mortieren een rookgordijn gelegd en kon de C compagnie over de 
zwaar beschadigde brug de overkant bereiken. Spoedig daarna waren ze aan de rand van het 
dorp. Om 18.00 uur rapporteerde de C compagnie dat ze de Dorpsstraat hadden bereikt. 

Bij deze actie sneuvelt Joe Campbell en dat wordt als volgt beschreven. 

 
Corporal Joseph William Campbell of NNSH (www.verterans.gc.ca) 



Bij	  de	  opmars	  van	  de	  9e	  Canadese	  Infanterie	  Brigade	  naar	  het	  noorden	  van	  Nederland	  om	  zo	  de	  Duitse	  
troepen	  in	  het	  westen	  te	  omsingelen,	  krijgen	  de	  NNSH	  de	  opdracht	  een	  bruggehoofd	  veilig	  te	  stellen	  over	  
de	  Schipbeek	  bij	  Bathmen,	  Nederland.	  De	  "C"	  Compagny	  krijgt	  als	  taak	  de	  eerste	  bestorming	  uit	  te	  
voeren	  naar	  de	  overkant.	  Bij	  het	  startpunt	  kwam	  de	  compagnie	  onder	  zwaar	  machinegeweer-‐	  en	  
mortier-‐vuur	  te	  liggen.	  Bovendien	  bleek	  de	  toegang	  tot	  de	  vernielde	  brug	  vol	  landmijnen	  te	  liggen.	  
Corporal	  Campbell	  leidde	  zijn	  mannen	  vastberaden	  en	  met	  veronachtzamen	  van	  zijn	  persoonlijke	  
veiligheid	  naar	  de	  oever	  van	  de	  Schipbeek,	  waarbij	  hij	  ze	  steun	  geeft	  door	  ze	  een	  voor	  een	  moed	  in	  te	  
spreken.	  Als	  het	  sein	  om	  over	  te	  steken	  wordt	  gegeven,	  stormde	  corporal	  Campbell	  (met	  buitengewone	  
koelbloedigheid	  en	  moed)	  met	  zijn	  mannen	  over	  de	  resten	  van	  de	  vernielde	  brug.	  Een	  rookgordijn	  
verborg	  zijn	  bewegingen	  voor	  de	  vijand	  op	  enige	  afstand	  van	  de	  andere	  oever,	  maar	  Campbell	  zag	  direct	  
dat	  er	  twee	  machinegeweerstellingen	  waren	  gegraven	  in	  de	  oever	  langs	  de	  Schipbeek.	  Het	  dodelijke	  
spervuur	  ten	  spijt	  dat	  plotseling	  van	  nabij	  losbarstte	  en	  twee	  van	  zijn	  mannen	  uitschakelde,	  bereikte	  
Campbell	  met	  de	  rest	  van	  zijn	  mannen	  in	  een	  snelle	  aanval	  de	  wal.	  Goed	  gebruik	  makend	  van	  zijn	  
stengun	  rekende	  hij	  persoonlijk	  af	  met	  één	  van	  de	  machinegeweeropstellingen.	  Nadat	  hij	  zijn	  bren	  gun	  in	  
stelling	  heeft	  gebracht	  om	  hem	  te	  dekken,	  gaf	  hij	  leiding	  aan	  zijn	  infanteristen	  bij	  een	  bajonetaanval	  op	  
de	  andere	  "Spandau"	  [mitrailleur].	  Van	  dichtbij	  openden	  de	  Duitsers	  het	  vuur.	  Corporal	  Campbell	  werd	  
gedood	  een	  paar	  seconden	  voor	  zijn	  mannen,	  die	  hij	  had	  geïnspireerd	  door	  zijn	  leiderschap,	  in	  de	  
vijandelijke	  loopgraaf	  sprongen	  en	  "finished	  his	  job".	  De	  oever	  werd	  gezuiverd	  en	  de	  rest	  van	  de	  
compagnie	  trok	  direct	  over	  de	  Schipbeek	  Bathmen	  in.	  Corporal	  Campbell's	  dapperheid	  in	  deze	  actie	  
stelde	  zijn	  bataljon	  en	  de	  rest	  van	  de	  brigade	  in	  staat	  de	  opmars	  naar	  het	  noorden	  voort	  te	  zetten	  en	  de	  
Duitsers	  te	  blijven	  volgen.	  Hij	  gaf	  zijn	  leven	  op	  buitengewone	  wijze.	  

Op	  16	  april	  gaat	  er	  een	  telegram	  naar	  zijn	  moeder	  dat	  hij	  gesneuveld	  is	  	  met	  de	  boodschap:	  "Regret	  
deeply	  F60646	  Corporal	  Joseph	  Campbell	  has	  been	  officially	  reported	  killed	  in	  action	  eighth	  April	  1945".	  	  	  	  
Wat zal er door haar heen zijn gegaan nu ze voor de tweede keer een zoon verliest bij de bevrijding van 
Europa? 

 
Telegram dat Joe is gesneuveld (LAC). 
 
Zoals	  in	  Canada	  gebruikelijk	  in	  die	  tijd,	  worden	  aan	  nabestaanden	  van	  gesneuvelde	  soldaten	  ter	  
nagedachtenis	  de	  Memorial	  bar	  en	  het	  Memorial	  Cross	  uitgereikt.	  	  De	  ouders	  van	  Joe	  krijgen	  deze	  op	  17	  
mei	  1945	  uitgereikt.	  Pas	  in	  oktober	  krijgen	  ze	  enkele	  persoonlijke	  spullen	  van	  Joe	  toegestuurd,	  
waaronder	  een	  zakhorloge,	  2	  rozenkransen,	  wat	  foto’s	  en	  enkele	  souvenirs.	  



	  
Joe	  en	  de	  andere	  gesneuvelde	  NNSH-‐soldaten	  worden	  nog	  diezelfde	  dag	  met	  religieuze	  eer	  begraven	  in	  
Warnsveld,	  in	  een	  weiland	  tegenover	  het	  landhuis	  Waliën	  aan	  de	  weg	  van	  Warnsveld	  naar	  Lochem.	  
Een	  herinnering	  van	  Ant.	  Denkers	  uit	  Warnsveld	  (web.omroepgelderland.nl)	  beschrijft	  hoe	  hij	  een	  
begrafenis	  van	  andere	  Canadezen	  heeft	  meegemaakt.	  	  

Dan	  komt	  daar	  al	  een	  auto	  aangereden.	  Het	  gereedschap	  brengen	  ze	  mee	  en	  ze	  gaan	  een	  laatste	  
rustplaats	  voor	  hun	  medestrijders,	  die	  gesneuveld	  zijn,	  graven.	  Daar	  komen	  ze	  al	  aandragen.	  
Daar	  liggen	  ze	  op	  een	  rijtje.	  Ze	  zijn	  geheel	  in	  dekens	  gewikkeld.	  Bij	  enkele	  soldaten	  zie	  ik	  een	  
traan,	  die	  ik	  zelf	  ook	  niet	  weerhouden	  kan,	  als	  ze	  zachtjes	  in	  hun	  graven	  neergelaten	  worden.	  
Dan	  neemt	  de	  kapitein	  zijn	  Bijbel	  en	  leest	  hieruit	  voor,	  daarna	  een	  gebed	  en	  de	  graven	  worden	  
dichtgemaakt.	  Allen	  zijn	  stil,	  men	  kan	  zien	  aan	  hen	  dat	  ze	  lijden	  onder	  het	  missen	  van	  hun	  
kameraden.	  	  

De	  gesneuveld	  NNSH-‐ers	  bij	  Bathmen	  zullen	  op	  een	  zelfde	  manier	  bij	  het	  Waliën	  begraven	  zijn.	  
	  
	  
	  

	  
Systeemkaart	  tijdelijke	  begraafplaats	  (LAC)	  

	  

In	  maart	  1946	  wordt	  het	  stoffelijk	  overschot	  overgebracht	  naar	  de	  Canadese	  begraafplaats	  in	  Holten	  
waar	  hij	  wordt	  herbegraven	  in	  plot	  1,	  rij	  H	  grafnr	  12	  en	  de	  familie	  wordt	  hiervan	  op	  de	  hoogte	  gesteld.	  



                                     
Graf op Canadese begraafplaats Holten, 1948 (LAC).     Huidig graf van Cpl. JW Campbell, Canadese 
begraafplaats (LAC). 
	  
	  

Willemsorde	  
Joe	  wordt	  voor	  zijn	  moedige	  daden	  voorgedragen	  voor	  de	  Nederlandse	  Willemsorde.	  De	  voordracht	  
voor	  een	  onderscheiding	  wordt	  op	  28	  sept	  1945	  door	  Lt.Col	  F.A.	  Sparks,	  Commandant	  van	  de	  NNSH	  
opgesteld	  en	  ondertekend	  door	  hem	  en	  zijn	  superieuren.	  Op	  8	  december	  1945	  wordt	  de	  hoogste	  
Nederlandse	  militaire	  onderscheiding,	  de	  Militaire	  Willemsorde,	  postuum	  toegekend	  door	  Koningin	  
Wilhelmina.	  	  

	   	  
	  



	  
Voorstel	  voor	  een	  onderscheiding	  (http://www.cmp-‐cpm.forces.gc.ca)	  
	  
	  

                                      
Toekennen Militaire Willemsorde door koningin Wilhelmina (www.veterans.gc.ca). 
 
De	  onderbouwing	  voor	  deze	  toekenning	  luidt:	  	  
	  
Tijdens	  de	  gevechten	  ter	  bevrijding	  van	  het	  bezette	  Nederlandsche	  grondgebied	  heeft	  Corporal	  Campbell	  
zich	  onderscheiden	  door	  het	  bedrijven	  van	  uitstekende	  daden	  van	  moed,	  beleid	  en	  trouw.	  Heeft	  daarbij	  
herhaaldelijk	  blijk	  gegeven	  van	  buitengewone	  plichtsbetrachting	  en	  groot	  doorzettingsvermogen	  en	  is	  in	  
alle	  opzichten,	  door	  een	  loffelijk	  voorbeeld,	  een	  inspiratie	  geweest	  voor	  allen	  in	  die	  roemvolle	  dagen,	  
waarbij	  hij	  zelf	  het	  leven	  heeft	  gelaten.	  	  
 
Het	  plan	  is	  dat	  de	  Willemsorde	  in	  1947	  aan	  de	  familie	  zal	  worden	  uitgereikt	  door	  de	  Nederlandse	  
ambassadeur	  in	  Canada	  Dr.	  Van	  Roijen.	  Helaas	  kan	  het	  leger	  de	  naaste	  familie	  niet	  traceren	  en	  het	  kruis	  
wordt	  bewaard	  door	  brigadier	  D.R.	  Agnew.	  Die	  bergt	  het	  zo	  goed	  op	  dat	  hij	  het	  kruis	  helemaal	  vergeet.	  
Hij	  verhuist	  naar	  Cambridge	  in	  Engeland	  en	  pas	  veel	  later	  vindt	  hij	  in	  de	  zomer	  van	  1965	  de	  Willemsorde	  
weer	  tussen	  andere	  spullen	  terug.	  Hij	  meldt	  zijn	  vondst	  aan	  de	  legerleiding	  in	  Canada	  en	  die	  sporen	  nu	  



wel	  de	  ouders	  op.	  Vervolgens	  wordt	  de	  Willemsorde	  alsnog	  uitgereikt	  in	  september	  1965,	  bijna	  20	  jaar	  
na	  de	  postume	  toekenning! 

Herdenken 
 
In 1995 werd in Bathmen een gedenksteen onthuld ter nagedachtenis aan alle gesneuvelde Canadese 
soldaten. 

 
Gedenksteen in Bathmen voor alle gevallen                                 Gedenkzuil in Bathmen voor Crpl. J.W.   
Canadezen in de 2e wereldoorlog (Gervedink Nijhuis)                Campbell(Gervedink Nijhuis) 
 
In	  die	  tijd	  heeft	  Jan	  Lefeber	  contact	  met	  de	  broer	  van	  Joe,	  met	  Peter	  Campbell.	  Het	  was	  bekend	  dat	  aan	  
Joe	  de	  Militaire	  Willemsorde	  was	  toegekend.	  Een	  lid	  van	  het	  ontvangstcomité	  voor	  Canadese	  veteranen,	  
Henk	  Dykman,	  oppert	  het	  idee	  om	  een	  blijvende	  herinnering	  op	  te	  richten	  voor	  Joe,	  maar	  daar	  blijft	  het	  
bij.	  In	  2006	  verschijnen	  er	  documenten	  van	  de	  Veteran	  Affairs	  Canada	  over	  J.W.	  Campbell	  op	  internet,	  
en	  historicus	  Huub	  van	  Sabben	  uit	  Deventer	  attendeert	  ons	  daarop.	  Samen	  met	  Huub	  worden	  plannen	  
gemaakt	  voor	  een	  monument.	  Door	  tijdgebrek,	  er	  moet	  met	  veel	  partijen	  overlegd	  worden,	  en	  door	  
gebrek	  aan	  fondsen	  stopt	  het	  plan.	  Intussen	  heeft	  Piet	  via	  de	  Veteran	  Affairs	  Canada	  contact	  gekregen	  
met	  de	  persoon	  van	  de	  internet	  documenten,	  het	  blijkt	  een	  achternicht	  van	  Joe	  Campbell!	  Het	  bestuur	  
van	  de	  Oudheidkundige	  Kring	  besluit	  nu	  om	  alsnog	  te	  streven	  naar	  een	  bescheiden	  monument	  (“Als	  we	  
het	  nu	  niet	  doen,	  komt	  het	  er	  waarschijnlijk	  nooit	  meer	  van”).	  Samen	  met	  de	  Oranjeverenigingen	  wordt	  
het	  plan	  uitgewerkt,	  waarbij	  er	  extra	  financiële	  steun	  komt	  door	  bijdragen	  van	  dorpsgenoten	  en	  de	  
gemeente	  Deventer	  (wijkaanpak).	  
Het	  ontwerp	  (en	  materiaalkeuze)	  voor	  het	  monument	  is	  gemaakt	  door	  Piet.	  De	  plaquette	  is	  in	  overleg	  
en	  met	  advies	  van	  Hans	  Dokter	  gemaakt	  uit	  roestvast	  staal.	  In	  contact	  met	  Jan	  Jaap	  Lems	  is	  gekozen	  
voor	  een	  zuil	  uit	  basalt,	  die	  vervolgens	  is	  bewerkt	  en	  geplaatst	  door	  de	  Deventer	  Steenhouwerij.	  Omdat	  
met	  name	  de	  zuil	  niet	  op	  tijd	  geleverd	  kon	  worden,	  is	  voor	  de	  herdenking	  van	  2010	  een	  tijdelijke	  zuil	  
opgesteld.	  Deze	  zuil	  is	  een	  half	  jaar	  later	  vervangen	  door	  de	  definitieve	  uitvoering.	  
	  
Tijdens	  de	  bevrijdingsfestiviteiten	  in	  2010	  rijdt	  in	  een	  optocht	  van	  versierde	  wagens	  ook	  een	  wagen	  mee	  
ter	  nagedachtenis	  aan	  Campbell	  met	  een	  foto	  en	  de	  Bathmense	  brug.	  In	  een	  krantenartikel	  in	  de	  
Gazette	  van	  Prince	  Edward	  Island	  wordt	  hieraan	  ruim	  aandacht	  besteed,	  dankzij	  de	  contacten	  van	  Piet	  
met	  een	  achternicht	  van	  Joe.	  	  



 
Begin van het artikel in The Guardian (www.theguardian.pe.ca) 
 
In	  het	  informatiecentrum	  bij	  de	  Canadese	  Begraafplaats	  in	  Holten	  kunnen	  bezoekers	  een	  film	  bekijken	  
over	  de	  geschiedenis	  van	  de	  begraafplaats	  en	  worden	  een	  aantal	  bijzondere	  achtergronden	  van	  
gesneuvelde	  militairen	  verteld,	  onder	  andere	  over	  Joe	  Campbell.	  	  
Zijn	  ouders	  zijn	  Joe	  natuurlijk	  ook	  nooit	  vergeten.	  Ze	  liggen	  begraven	  op	  de	  St.	  Georges	  cemetery	  en	  op	  
de	  achterkant	  van	  hun	  grafsteen	  hebben	  ze	  ter	  nagedachtenis	  aan	  hun	  toen	  al	  overleden	  zonen	  de	  
namen	  van	  Joseph,	  Vernon	  en	  Leo	  laten	  aanbrengen.	  Voor	  Joe	  staat	  vermeld:	  "Joseph	  Campbell,	  1922-‐
1945,	  killed	  in	  action	  in	  Belgium"	  [bijna	  goed].	  Op	  de	  voorkant	  de	  grafspreuk:	  “While	  we	  have	  time,	  let	  
us	  do	  good”.	  Dat	  laatste	  geldt	  zeker	  voor	  Joseph	  William	  Campbell,	  als	  een	  van	  de	  bevrijders	  van	  
Bathmen.	  	  
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