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François (Frank) Guimond werd geboren op 15 april 1919, in St. Louis, 

Kent County NB. Hij was een van de twaalf kinderen van Théodore 

Guimond en Marie Leona Doucet. Een van de kinderen overleed bij de 

geboorte en twee broers, Alcide en Delore, dienden later ook in het 

Canadese leger overzee. 

Toen Frank tien jaar was, raakten Canada en het grootste gedeelte van 

de wereld in de grote depressie. Twee jaar later ging Frank van school af 

en vond uiteindelijk werk bij de zaagmolen van Harry O’Leary in 

Richibucto NB. Hij bleef er zes jaar werken. Uit de documenten blijkt dat 

Frank vloeiend Engels en Frans sprak en dat hij in die tijd een maand 

trainde bij de militie in Fredericton. 



In 1939 brak de oorlog uit en twee jaar later, op 18 juni 1941, meldde 

Frank zich in Richibucto bij het Canadese leger. Hij voltooide de 

basistraining in Fredericton, en de vervolgtraining in Aldershot NS. 

In december 1941 werd Frank ingescheept naar Engeland, en werd hij 

geplaatst bij de ‘Canadian Infantry Reserve Unit (CIRU)’. Eind december 

1944 werd hij naar Noordwest-Europa gestuurd, waar hij in februari 1945 

werd ingedeeld bij het ‘North Shore (NB) Regiment’ . 

Op 8 februari 1945 begon de inval in Duitsland, operatie ‘Veritable’. Het 

Eerste Canadese leger had de taak de Nazi’s te verdrijven uit het 

Rijnland, een gebied ten zuiden van de Rijn. Frank vocht mee in de zware 

strijd om Kepplen en het Balbergerwoud. Op 25 maart staken de 

Canadezen de Rijn over, het hart van Duitsland in. Begin april kregen ze 

het bevel naar het noordwesten te trekken om de bevrijding van 

Nederland te voltooien. 

Op 5 april 1945 kregen het ‘North Shore (NB) Regiment’ en het ‘Régiment 

de la Chaudiѐre’ het bevel de Nederlandse stad Zutphen te bevrijden, 

gelegen aan de oostelijke oever van de IJssel. De stad werd op 8 april 

bevrijd, met zware verliezen aan manschappen. Aalmoezenier Hickey 

schreef: “Ik heb meer dan twintig man begraven in Zutphen, waarvan de 

meesten waren omgekomen door Duitse sluipschutters.” 

Op 19 april trokken de Canadezen via Noord Nederland, terug Duitsland 

in. Ze hadden o.a. het bevel gekregen de brug over de Eems bij Leer te 

veroveren. Deze aanval vond plaats op 24 april, met hulp van 

legercarriers en een antitankpeloton. In de buurt van Leer reed één van de 

carriers op een mijn, waarbij alle inzittenden omkwamen. Duitse 

automatische 88 mm. wapens openden het vuur en een tweede carrier 

kreeg de volle laag, met tien doden als gevolg. ‘B-Company’ reageerde 

met antitankwapens die een van de Duitse 88-ers buiten werking stelden. 

De mannen van ‘B-Company’ kwamen echter zonder munitie te zitten. ‘A-

Company’ vroeg via een radioverbinding om hulp, en om kwart over drie 

’s middags kwamen twee RAF (Royal Air Force) Typhoon toestellen 

aangevlogen, die het grootste gedeelte van de Duitse artillerie tot zwijgen 

brachten en die de Duitse legeropslag verwoestten. Het ‘War Diary’ 

vermeldt dat er naderhand geen vijandelijk vuur meer was en dat de 

Duitsers zich terugtrokken. 

De volgende ochtend trok het regiment verder op naar Leer. Het werd 

echter snel duidelijk dat de opdracht om de brug bij Leer te veroveren 

een verspilling aan mensenlevens en voorraden was geweest. De brug 



was een paar dagen eerder al verwoest. Tien ‘North Shore’-soldaten 

waren dus omgekomen bij een poging een brug te veroveren die niet 

meer bestond. Als de luchtbewaking deze informatie had doorgegeven, 

had dit mensenlevens bespaard. 

Uit de documenten blijkt dat Pte Frank Guimond op 24 april 1945 bij de 

aanval op Leer werd gedood. Hij was 26 jaar.  

Hij werd eerst begraven bij het Duitse stadje Stapelmoor, maar generaal 

H.D.G. Crerar, bevelhebber van het Eerste Canadese leger, beval dat 

Canadese soldaten niet in Duitse grond begraven mochten worden. Het 

lichaam van Frank werd daarop overgebracht naar de Canadese Militaire 

Begraafplaats in Holten. Hij rust er in plot 11, rij E, graf 1. 

Na de oorlog voerden de Nederlanders een programma in waarbij ze 

vrijwilligers vroegen om bij te dragen in het onderhoud van de Canadese 

oorlogsgraven. In de documenten bevindt zich een brief van mevrouw 

Alberto Frederiks uit Deventer, waarin zij zich voorstelt aan de familie van 

Frank Guimond en hen vertelt dat zij zijn graf had geadopteerd. 

Frank Guimond werd onderscheiden met de volgende medailles: de 1939-

45 Star; de France & Germany Star; de War Medal 1939-45 en de CVSM 

with Clasp. 

 

 

 Bruce Morton, hbrucemorton@outlook.com  

 

NB de foto van de grafsteen van Frank Guimond is ter beschikking gesteld 

door De Canadese Militaire Begraafplaats in Holten, contactpersoon is 

Mark Veldhuis (markvldhs@gmail.com ).  
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