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                 NE-KAH-NE-TAH (Let us lead) 

 

 

Bernard Allen Asplund wordt geboren op maandag 8 maart 1925 in 

Cardston, Alberta, Canada. Zoon van Amerikaanse ouders, Chester Allen 

Asplund (1894, Fairview, Utah, USA) en Celeste Alston Asplund (1899, 

American Fork, Utah, USA). Zij zijn getrouwd op 23 augustus 1920 in 

Cardston, Alberta, Canada. Verder bestaat het gezin uit de oudere zus 

Megan Rae en jongere zus Janet Asplund. Vader Chester heeft een 

boerderij in Glenwoodville, Alberta, Canada.  Hij is ook projectmanager bij 

het United Irrigation District in Glenwood. Met hun geloofsovertuiging 

behoren ze tot de Latter Day Saints Church. Aan leden hiervan wordt de 

bijnaam Mormonen gegeven.  

Bernard Allen groeit op in Glenwood, een dorp in het zuiden van Alberta, 

Canada. Het dorp is genoemd naar Glen Edward Wood en ligt ten noorden 

van de stad Cardston. Na negen jaar basisonderwijs, Grade 9, als hij 15 

jaar is, schrijft hij zich in op de Olds School of Agriculture 

(landbouwschool). Daar volgt hij een algemene cursus van in totaal twee 

jaar. Dit in termijnen van vijf maanden per onderdeel. Dit doet hij tot juni 

1942. Hij vindt van zichzelf dat hij geen serieuze scholier is. De mensen 

die hem kennen, zeggen dat hij een sympathieke, vrolijke kerel is die veel 
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vrienden heeft en altijd in 

is voor een grap. Hij is 

een man met veel 

vastberadenheid en moed 

en niet bang om zijn 

mannetje te staan bij 

grote jongens, ook al is 

hij niet groot van postuur. 

 

 

 

Bernard Allen in 1929. 

 

Hij gaat werken op de boerderij van zijn vader, waar hij leert tractor 

rijden en ervaring opdoet om met een vrachtwagen te rijden. Een neef, 

Doug, herinnert zich dat ze naar de Ross-boerderij zijn gereisd (een 

enorme afstand in Zuid-Alberta) voor een kerstfeest, helemaal in een     

32 Chevy-vrachtwagen! Bernard heeft het goed naar zijn zin met een 

heleboel goede vrienden. Hij is leuk gezelschap en heeft een goed 

karakter. Hij is gemakkelijk in de omgang en weet hoe hij plezier moet 

maken. Een artikel in de Lethbridge Herald over de oude Glenwood-winkel 

Van Dans heeft een verhaal over Bernard: 

“Ze maken een milkshake-mix van magere melk. Jumbo malts worden 

voor 35 cent verkocht en maar heel weinig mensen kunnen er meer dan 

één op drinken. Op een keer krijgen Bruce Glines en Bernard Asplund 5 

shakes gratis aangeboden als ze ze allemaal kunnen opdrinken. Ze 

kunnen er niet meer dan drie op.  Mensen komen uit heel Zuid-Alberta om 

te genieten van de milkshakes.”. 

Bernard Allen heeft blauwe ogen en bruin haar. Hij heeft een lengte van 

171,45 m. en weegt 72,1 kg. Verder heeft hij een litteken achter zijn 

linkeroor. Op 1 mei 1943 meldt hij zich aan bij het Canadese leger, bij het 

#13 District Depot in Calgary, Alberta, Canada.  

Ze vinden dat hij een geschikt type jongen is voor de tanks. Hij is sterk, 

gezond en enthousiast. Met aanleg voor mechanische reparaties. Hij is een 

rustige kerel, koel en nuchter. Afkomstig van een goede, moderne 

boerenfamilie. Een officier die zijn loyaliteit heeft zal een goede man aan 
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hem hebben in zijn afdeling.  Hij is bereid 

en enthousiast om naar het buitenland te 

gaan. Bernard heeft een stevige 

lichaamsbouw, bovengemiddelde 

intelligentie en met zijn graad 9 opleiding 

zou hij alle overzeese trainingen aan 

moeten kunnen.  

Hij is geïnteresseerd in motormechanica en 

na de oorlog wil Bernard Allen een 

boerderij beginnen met tractoren en 

machines.  

Op 14 mei wordt hij geplaatst bij de # 131 Canadian Armoured Corps 

Reinforcement Unit en verhuist van Calgary naar Camrose. Op 11 juli 

1943 vindt indeling plaats bij het #2 Canadian Armoured Corps Training 

Regiment op Camp Borden. Van 7 augustus tot 14 augustus 1943 verblijft 

Bernard Allen een week in het hospitaal met een besmettelijke huidziekte, 

impetigo (krentenbaard). Op 26 augustus krijgt hij een opleiding bij de 

Canadian Army Mechanic Motor School in London, Ontario, Canada.  

Drie maanden later op 24 november 1943 keert Bernard Allen weer terug 

op Camp Borden bij het #2 Canadian Armoured Corps Training Regiment.  

Van 23 december tot 27 december krijgt Bernard Allen kerstverlof en kort 

hierna behaalt hij Class III Driver (Wheel and Track) en wordt 

gekwalificeerd chauffeur/monteur voor wiel- en rupsvoertuigen. 

 

Hij maakt zijn opleiding af op Camp Borden, 

gaat overzee naar Engeland, waar hij op 11 

mei 1944 aankomt. Op 25 juli volgt indeling 

van het Canadian Armoured Corps naar de 

Royal Canadian Artillerie, waar hij gunner 

wordt. Op 17 augustus wordt hij ingedeeld 

als private bij het 1st Battalion Rocky 

Mountain Rangers als onderdeel van de 13th 

Infantry Brigade. Op 9 september 1944 gaat 

Bernard Allen overzee van Engeland naar 

Frankrijk, waar indeling volgt bij het 

Algonquin Regiment.  

Basic Training Unit Camrose, Alberta. 



4 
 

Een infanterie-eenheid die bestaat uit veel houthakkers, vallenzetters en 

jagers. De Algonquins ontlenen hun naam aan een indianenstam, die 

enkele eeuwen geleden leefde in zuidoost Canada. Het regimentswapen is, 

ook nu nog, de kop van een “Moose”, een eland die veelvuldig voorkomt 

in het betreffende gebied. 

Bernard Allen Asplund maakt voor het eerst van zijn leven mee wat het is 

om te vechten aan het front. Het regiment, onderdeel van de 4e Canadese 

Pantser Divisie, gaat via Frankrijk naar België (Brugge) en wordt ingezet 

in het Belgische Moerkerke. Dit als onderdeel van de Slag om de Schelde, 

om de haven van Antwerpen in geallieerde handen te krijgen. 

De Canadezen denken dat de Duitse verdediging bij Moerkerke het zwakst 

is. Op 13 en 14 september 1944 vindt de Slag bij 't Molentje plaats en om 

22.00 uur beginnen ze daar hun aanval. De Canadezen dwingen de 

bezetter terug in de hoop de Westerschelde te bereiken. In aanvalsboten 

worden vier compagnieën van het Algonquin Regiment met negentig man 

naar de overkant gebracht. Het lukt om een bruggenhoofd te vormen. 

Door de veel zwaardere Duitse tegenstand dan verwacht, is het 

bruggenhoofd in het vijandelijk gebied veel kleiner dan ze vooraf gehoopt 

hebben. Het plan om van daaruit een brug over het kanaal te bouwen 

blijkt niet uitvoerbaar. De Duitse kustbatterijen bij Heist en Cadzand en 

kanonnen in de buurt van Aardenburg en Draaibrug nemen het 

bruggenhoofd de hele nacht onder vuur. In de ochtend van donderdag   

14 september volgt een Duitse tegenaanval. De Canadezen moeten zich 

onder dekking van zwaar artillerie- en mortiervuur terugtrekken. Het 

Algonquin Regiment bevrijdt op 21 september 1944 Philippine, een dorp in 

Zeeland, dicht bij Terneuzen.  

Daarna wordt er door het regiment van 22 september tot en met 14 

oktober 1944 zware strijd geleverd om de Isabellasluis en de 

Isabellapolder. Dit ten westen van Philippine. Op 11 oktober wordt 

Bernard Allen bevorderd tot Lance Corporal. Na de geallieerde 

overwinning gaat het regiment verder richting Noord-Brabant, naar 

Bergen op Zoom en daarna naar het dorp Welberg dicht bij de stad 

Steenbergen.  

De operatie om Welberg te bevrijden wordt op 31 oktober 1944 gestart. 

De gevechten duren voort tot 1 november, als het regiment zich 

gedwongen terugtrekt tot een paar kilometer buiten Welberg. Op 2 

november lanceren ze nogmaals een aanval, deze keer langs de 

rechterkant waarbij de gevechten de hele nacht doorgaan.     
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Op 3 november slagen ze erin om Welberg te bevrijden en van 5 tot 8 

november geniet het Algonquin Regiment van een welverdiende rust in 

Steenbergen. 

Op 11 november trekt het Algonquin Regiment richting het gebied van 

Waalwijk / Baardwijk en krijgen een vasthoudende rol toegewezen aan de 

hoofdgeul van de Maas. Ze blijven daar tot januari 1945. Regelmatig 

worden door het regiment patrouilles uitgezonden om het gebied te 

verkennen. 

 

Het volgende komt uit het boek "Provinciestad in Oorlogstijd":  

“Op zondag 19 november, steekt een sterke Duitse patrouille met 

sluipschutters de Bergse Maas over en neemt plaats in een huis op de dijk 

tegenover Café Van Bel, vlak bij de veerboot naar Drongelen.  

Een peloton van 30 mannen van de compagnie D onder bevel van 

luitenant Hoofer wordt gestuurd om ze te verdrijven. Als het lukt om een 

paar Duitsers te vangen, zou dat de pech met hun eigen 

rivieroversteekmissie van de avond ervoor goedmaken. Maar het geluk is 

niet met de Algonquins. In de duisternis raakt Hoofer gedesoriënteerd 

door de overstroomde polders links en rechts van hem. Na nog een poging 

vinden ze het juiste huis. Maar de hel breekt los wanneer de aanvallende 
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partij er niet in slaagt de juiste lichtsignalen te geven aan de wachtposten 

van compagnie B, gelegen langs het zuidelijke Drainagekanaal, die prompt 

het vuur op hun kameraden openen. De chaos is compleet en de 

geschokte mannen van de patrouille worstelen om weg te komen van het 

strijdtoneel. In het midden van duisternis en verwarring, lopen de mannen 

op een aantal "S"-mijnen. Wanneer deze geactiveerd worden springen 

deze mijnen in de lucht en ontploffen ter hoogte van de heup.  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Het bewuste huis waar de Duitse Sluipschutters zaten. 

Het bloedbad onder de Algonquins is vreselijk. Van de 30 mannen zijn er 

12 gewond, waaronder Hoofer, en 10 worden gedood. 

De rest van de mijnen wordt de volgende dag opgeruimd door Sergeant 

Cambell, die voor deze taak de militaire medaille ontvangt. 

De soldaten (7 van hen) worden op zaterdag 25 november eervol 

begraven op het tijdelijke kerkhof op het Stationsplein. De andere 3 

soldaten worden tijdelijk begraven bij het gemaal. 

Een groot deel van de bevolking is naar de ceremonie gekomen. 30 

Canadezen zijn aanwezig, commandant Bradburn met hen. Joep Naninck 

houdt een toespraak in het Engels en in het Nederlands. 

Na een minuut stilte liggen er twee kransen, een in naam van de inwoners 

van Waalwijk, een bij de Binnenlandse Strijdkrachten (onderdeel van het 

Nederlandse verzet). Uiteindelijk groet luitenant-kolonel Bradburn de 

gevallenen.” 

  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Heup
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Een van de slachtoffers is Lance Corporal Bernard Allen Asplund, die op 

19-jarige leeftijd om het leven is komt.  

De patrouille valt het sluipschuttershuis in de nacht van 19 november aan, 

maar dat gevecht duurt tot in de vroege uren van 20 november als ze 

waarschijnlijk worden gedood. Hun lichamen kunnen pas op de 21ste,  

vanwege aanhoudend vijandelijk vuur, worden geborgen. Pas op die 

datum worden ze officieel dood verklaard. 

Hij wordt tijdelijk begraven in Waalwijk en op 7 februari 1946 

herbegraven op de Canadese Begraafplaats in Groesbeek, graf XX.C.8 

Onderscheidingen Bernard Allen Asplund : 1939-1945 Star, France and 

Germany Star, War Medal 1939-1945, Canadian Volunteer Service Medal 

and Clasp. 
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Levensverhaal: Gijs Krist, Research Team Faces To Graves.  

Bronnen:  

Commonwealth War Graves 
Library and Archives Canada  
Wikipedia 

Speciale dank: Allen Wilson 
Canadiansoldiers.com 

Provinciestad in Oorlogstijd   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neven Bernard en Allen Wilson bij het graf van Bernard Allen Asplund in 2015. 



9 
 

Een aantal familieleden van Bernard Allen Asplund bij een familieherdenking voor 

Bernard, in 2014 vlakbij Glenwood, Canada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenotaph (oorlogsmonument – Glenwood, Canada. 


