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Cameron, Alexander Douglas  

Private 

North Nova Scotia Highlanders 

Royal Canadian Infantry Corps 

F-13142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Douglas Cameron wordt geboren op 19 december 1919 in 

Fairmont, Antigonish Co., Nova Scotia, Canada.  

Zijn ouders zijn John James (Jack) en Minetta (Mary) Cameron - 

Campbell. Hij is het derde kind in het gezin Cameron. Hij heeft een oudere 

broer, Daniel James, en een oudere zus, Margaret Elizabeth. Margaret is in 

januari 1943 overleden. Zijn jongere broer John Clare is op het moment 

dat Alexander Douglas zich meldt voor overzeese dienst, al in dienst 

buiten Canada. Verder telt het gezin nog 12 kinderen. Waarvan de 

jongste, Elda Ethel, 8 jaar is als haar broer naar Europa vertrekt. 

Alexander Douglas bezoekt de Rooms Katholieke kerk. Alexander Douglas 

gaat naar school van zijn 6e tot zijn 12e, tot en met ‘Grade 7’. In zijn 

aanmeldingsformulieren voor het leger wordt vermeld dat hij graag verder 

had willen leren, maar dat hij moest werken. Hij werkt tussen het verlaten 

van de school en zijn aanmelding bij het leger in de winter als houthakker 

en in de zomer als boer. 

Drie maanden voor zijn twintigste verjaardag, op 9 september 1939 meldt 

hij zich aan voor het leger. Hij is dan een gezonde jongeman van 1.69 m. 

lang en weegt 61 kg. Hij heeft blauwe ogen, bruin haar en een gezond 

gebit. Hij wordt ingedeeld bij het 86th Heavy Battery als artillerist.  
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Na een aantal jaren gediend te hebben in het 86e, 104e en 108e Battalion 

meldt hij zich in augustus 1943 aan voor dienst overzee. Hoewel hij een 

aantal keer zonder toestemming afwezig was wordt hij geschikt bevonden 

om naar Europa te vertrekken.  

 

Hij moet nog wel even geduld hebben. Een aantal 

maanden verblijft hij nog in Shelburne met het 

108e Batallion. Op  dinsdag 18 april 1944 wordt hij 

overgeplaatst naar het Windsor Transit Camp in 

Nova Scotia. De zomermaanden van 1944 brengt 

hij door in Windsor, Halifax en Debert (Nova 

Scotia, Canada). 

 

 

 

Vrijdag 13 oktober 1944 gaat hij aan boord om 

naar Engeland verscheept te worden. Eén maand 

later, op donderdag 23 november, gaat hij aan 

boord van een schip dat hem naar Noordwest 

Europa brengt, alwaar hij wordt toegevoegd als 

versterking bij de North Nova Scotia Highlanders.  

 

 

 

Op dinsdag 27 februari 1945, tijdens het Rijnlandoffensief in Duitsland, 

sneuvelt Alexander Douglas Cameron op 26-jarige leeftijd. Op 16 maart 

1945 worden zijn ouders op de hoogte gebracht. 

 

Waar hij precies sneuvelt is niet bekend; hij wordt begraven in Bedburg, 

Duitsland.   

 

Zijn ouders ontvangen op 9 juli 1946 het bericht waarin melding wordt 

gemaakt van de herbegrafenis op de Canadese Militaire Begraafplaats in 

Groesbeek, graf: IX. C. 7.                                          
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In totaal heeft Alexander Douglas Cameron 1998 dagen gediend in het 

Canadese leger. Hij ontving hiervoor de volgende onderscheidingen:     

     

1. 1939 -45 Star 

2. France & Germany Star 

3. War Medal 

4. Canadian Volunteer Service Medal & Clasp 

 

 

 

Tekst op zijn grafsteen: 

GONE FROM PARENTS AND FAMILY 

BUT WILL NEVER BE FORGOTTEN 

REST IN PEACE 
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Levensverhaal: Sigrid Norde, Research Team Faces To Graves. 

 

Bronvermelding:                                                     

Commonwealth War Graves Commission                             

Library and Archives Canada                   

http://www.canadaatwar.ca/battle/world-war-ii/147/the-hochwald/ 

http://www.canadaatwar.ca/regiment/52/the-north-nova-scotia-highlanders/ 

http://www.canadaatwar.ca/battle/world-war-ii/147/the-hochwald/
http://www.canadaatwar.ca/regiment/52/the-north-nova-scotia-highlanders/

