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Thomas Clinton Beers is geboren op 9 juli 1920 in Harcourt, Kent County 

(New Brunswick). Zoon van Joseph Kirby Beers en Sarah Eliza Shirley 

(bekend als Sadie). Kirby werkt bij CN Rail en het gezin bezoekt de 

Anglicaanse kerk. Thomas is één van de elf kinderen, zijn broers Bliss en 

George zullen ook in het Canadese leger dienen. Op jonge leeftijd, voordat 

hij klas 8 heeft afgemaakt, verlaat Thomas de school en gaat werken in 

houtvesterskampen en bij de spoorwegen. 

Op 8 januari 1942 wordt hij opgeroepen voor de militie om binnenlandse 

taken te vervullen op basis van de nieuwe National Resources Mobilization 

Act. Thomas meldt zich bij het No.7 District Depot in Saint John en krijgt 

servicenummer G600924. Uit gegevens blijkt dat hij 1,81 meter lang is,  

bruine ogen en zwart haar heeft en 68 kg weegt. Hij wordt naar het 

Canadian Army Training Centre Camp No.70 in Fredericton gestuurd. 

Twee weken later meldt Thomas zich aan voor actieve dienst. Na 

afronding van de basistraining wordt hij geplaatst bij de Royal Canadian 

Artillery en volgt een opleiding voor kanonnier bij zowel de St. John 

Fusiliers als bij Le Régiment de la Chaudière. In juni 1943 wordt hij 

overgeplaatst naar de infanterie en gaat naar het Canadian Infantry 

Training Centre Camp A30 bij Utopia. De training omvat: het gebruik van 

geweren, Bren machinegeweren, stenguns, mortieren, anti-tankwapens, 



verdedigingstechnieken bij gasaanvallen en het omgaan met mijnen en 

booby traps. 

In oktober 1944 vertrekt hij per schip naar Engeland. Hij zit korte tijd bij 

de Canadian Infantry Reserve Unit, verdient hier de badge voor goed 

gedrag en in november steekt hij het Kanaal over. Op 5 januari 1945 

wordt hij geplaatst bij het North Shore Regiment (New Brunswick). 

Op dat moment is het rond Nijmegen een drukte van belang; het lijkt op 

Engeland net voor D-Day met de opbouw van troepen en enorme 

voorraden. Voor de start van het offensief, wil het hoofdkwartier precies 

weten waar de Duitse legeronderdelen zich bevinden, wat hun sterkte is 

en wat ze van plan zijn. Hierdoor was er een constante behoefte aan 

inlichtingen en Duitse krijgsgevangenen voor verhoor. Zoals alle 

regimenten, gaan de North Shore’s regelmatig op patrouille in vijandelijk 

gebied om aan informatie te komen. Lt. Col. Rowley geeft op 8 januari om 

16.00 uur opdracht om op klaarlichte dag zo’n patrouille uit te voeren. Het 

doel is een vijandelijke stelling bij Wyler, een dorp net over de 

Nederlands-Duitse grens. De missie slaagt binnen 20 minuten, drie 

Duitsers worden gevangen genomen, maar de prijs is hoog: negen 

soldaten zijn gesneuveld en 8 gewond geraakt. Op 8 februari 1945 steken 

de Canadezen de Nederlands-Duitse grens over om het Rijnland in te 

nemen. Eén van de bloedigste gevechten in het Rijnland zal de inname 

van het dorp Keppeln worden. Volgens geallieerde inlichtingen zijn er geen 

belangrijke vijandelijke activiteiten rond Keppeln gemeld en men acht de 

inzet van tanks niet nodig. Op 26 februari krijgt Lt. Col. Rowley opdracht 

op te rukken en stuurt de North Shore’s “B” en “C” compagnies over een 

kilometer open akkerland om Keppeln in te nemen. 

De inlichtingen blijken verkeerd: de Duitsers wachten tot de North Shore’s 

tot op 140 meter genaderd zijn en openen dan het vuur. Overal vallen 

doden en gewonden, er is geen plek om dekking te zoeken. De “A” en “D” 

compagnies volgen op minstens 1500 meter als het nieuws over de 

slachting hen bereikt. De North Shore’s hebben tankondersteuning nodig 

en dan ontstaat het plan waarbij een peloton van de “A” compagnie op 

een squadron tanks van het 1st Hussars Regiment gezeten (ongedekt) op 

zal rukken. Als de tanks het dorp naderen nemen de infanteristen de 

vijandelijke loopgraven onder vuur. Sommige tanks lopen op mijnen of 

worden vernietigd door artillerievuur en andere komen vast te zitten in de 

modder. Slechts 6 van de 14 tanks overleven het. Ondanks zware 

verliezen slaagt de aanval van de North Shore’s. Na huis-aan-huis 

gevechten wordt Keppeln dezelfde dag nog ingenomen. Dit heeft 28 

soldaten het leven gekost, 56 raakten gewond. Eén van de gewonden is 

Thomas, in een verslag staat vermeld dat zijn hoofd en linkerschouder 

door granaatscherven zijn geraakt. Een dag later bezwijkt hij aan deze 

verwondingen, op 24-jarige leeftijd.  



Voor bewezen diensten aan Canada, heeft Pte. Thomas Clinton Beers de 

volgende onderscheidingen gekregen: 

1939-1945 Star 

France & Germany Star 
War Medal 1939-1945 

CVSM with Clasp 
 

Thomas Clinton Beers is begraven in Nederland op de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats bij Groesbeek; vak XVI. G. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschreven door Bruce Morton, brucehmorton@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze biografie is beschikbaar gesteld aan Faces To Graves, met dank aan 

Bruce Morton. 
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Thomas familie – bron Informatie Centrum Begraafplaats Holten. 

 


