Audet, Rodrique
Private
Regiment de la Chaudiere
Royal Canadian Infantry Corps
E 29431

Rodrique Audet wordt op 12 juli 1920 geboren in St. Magloire, Canada.
Zijn vader Adélard Audet komt uit Quebec. Op 13 november 1913 trouwt
hij in Montréal met Léonie Nadeau. Ze zijn rooms-katholiek en krijgen
negen kinderen. Rodrique heeft vier broers: Antonio, Armand, Bertrand en
Adrien, en drie zussen: Gertrude, Rachel en Lucille.

De familie Audet, met Rodrique in militair uniform.

Op dit briefje staan alle namen van het gezin.
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Het huis van de familie Audet.

Rodrique groeit van huis uit op met Frans als moedertaal en gaat acht jaar
naar school. Daarna gaat hij als dagloner aan het werk op de boerderij
van zijn vader. Op 6 mei 1941 meldt hij zich aan bij het leger. Hij is dan
twintig jaar oud en vrijgezel. In zijn fysieke omschrijving staat dat hij
bruine ogen heeft en rood haar.
Ook heeft hij een litteken aan de buitenkant van zijn linkervoet. Hij is niet
erg groot met net iets meer dan 1.61 m en hij weegt op dat moment 57,6
kg.
Zijn taak in het leger is het opruimen en schoonhouden van de
ziekenhuisafdeling. Op 28 juli 1943 vindt opnieuw een intakegesprek
plaats. Rodrique verkeert op dat moment in goede gezondheid. Hij houdt
niet van sporten maar wel van moderne muziek. Ook leest hij veel en gaat
twee tot drie keer per week naar de film. Vooral westerns vindt hij mooi.
In het verslag staat verder: ‘Rookt veel, drinkt een beetje. Heeft een
prettig karakter en is snel gelukkig. Gedurende zijn tijd in het leger is hij 9
kilo aangekomen.’
Op 3 mei 1944 heeft hij opnieuw een gesprek. Daaruit komt naar voren
dat hij eigenlijk alleen geschikt is als ziekenhuishulp of brancarddrager; hij
heeft geen vechtlust. In juli 1944 volgt hij toch een militaire training.
Rodrique doet het goed op de paradeplaats. Hij kan goed marcheren en
lijkt een goede vechter met de bajonet, aldus het rapport. In zijn fysieke
training kan hij meer stabiliteit gebruiken, in de veldtraining heeft hij
meer oefening nodig en hij is een middelmatige schutter. Hij komt op zijn
trainers over als een goede soldaat met een prettig karakter. Ze zien in
hem een mogelijk toekomstige leider.
Op 20 juli 1944 vertrekt Rodrique naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij
een dag later aankomt. Op 11 augustus maakt hij de oversteek naar
Noord-Europa. Daar loopt het niet goed met hem af.

2

Op 16 januari 1945 overlijdt Rodrique op het slagveld in Nederland. Hij is
dan 24 jaar en zes maanden oud. Zijn bezittingen zijn op dat moment een
zakmes, portemonnee, foto’s, gebeden en souvenirnotities.
Hij wordt begraven op een tijdelijke
Canadese begraafplaats in Nijmegen, in de
Goffert. Later is Rodrique Audet
herbegraven op de Canadese
Oorlogsbegraafplaats Groesbeek, graf
II. B. 3.

Onderscheidingen Private Rodrique Audet:
-

1939-1945 Star
France & Germany Star
War Medal 1939-1945
Canadian Volunteer Medal with Clasp
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Op 2 februari krijgt zijn familie een officiële brief over zijn overlijden. Op
15 februari geeft zijn familie schriftelijk aan dat ze meer wil weten over de
dood van hun zoon. Ook vragen ze of ze een religieuze herdenkingsdienst
voor hem kunnen organiseren. Zijn moeder wil heel graag wat kleren van
hem hebben, als aandenken. Ze krijgen geen duidelijkheid over zijn
overlijden.
Op 19 mei 1947 krijgt de familie geheel onverwacht een brief van een
‘zeventienjarig onbekend meisje’ uit Nederland. Hanny Schell, woonachtig
aan de Piet Heinstraat 64 in Nijmegen, schrijft dat ze het graf van
Rodrique heeft geadopteerd. Ze geeft een beschrijving van de
begraafplaats en de omgeving en vertelt dat het een prachtige plek op
een heuvel is. Vanaf de top kan ze zo Duitsland in kijken.
Hanny legt geregeld bloemen bij zijn graf en heeft een aantal vragen aan
de familie. Welk geloof heeft Rodrique? Is
hij getrouwd? Welke talen spreken ze?

Op 17 juli 1947 schrijven ze een brief terug
aan Hanny, met als aanhef ‘beste
onbekende vriend’. Ze bedanken haar en
vertellen dat Rodrique een goede, vrome
christen is. In augustus 1944 zou hij gaan
trouwen, maar door zijn vertrek naar
Europa is dit niet doorgegaan. Ze willen
dolgraag een keer naar zijn graf komen,
denken elke dag aan hem en vinden het
moeilijk om te geloven dat zijn lichaam zo
ver weg ligt. Hanny krijgt de vraag zoveel
mogelijk foto’s op te sturen van zijn graf,
de begraafplaats en haar dorp.

Hanny Schell legt bloemen op het graf, 24 augustus 1947.

Hanny vermoedt dat Rodrique is gesneuveld in de buurt van Leuth, bij
Nijmegen. Hij is dan als enige van zijn regiment op die datum overleden.
De familie heeft te weinig geld om de reis naar Nederland te maken.
Later heeft Hanny bij het graf nog wel een korte ontmoeting met broer
Antonio en zussen Gertrude en Lucille. Ze schrijven elkaar daarna af en
toe, maar na 1985 krijgt Hanny haar brieven retour.
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Antonio, Getrude, Lucille en Hanny bij het graf.

Hanny, mei 1985, 40 jaar bevrijding.

Hanny mei 1995, 50 jaar bevrijding.
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Hanny heeft een heel plakboek
over ‘haar’ soldaat gemaakt.

Zij blijft tot op late leeftijd bloemen leggen bij het
graf van Rodrique.

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

Geraadpleegde bronnen:
- Commonwealth War Graves Commission
- Library and Archives Canada
- Brieven en foto’s via mw. Hanny Schoonwater-Schell
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Foto Alice van Bekkum.
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