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   Claude Wilber Derrick wordt geboren op 7 februari 1924 in de buurt van 

Canterbury, York County, NB. als zoon van Richard Derrick en May Isabel 

Shannon. De ouders van Claude zijn boeren van Engelse en Ierse 

afkomst. Richard is een van de meer dan 100.000 verweesde of in de 

steek gelaten kinderen die tussen 1869 en 1932 vanuit het VK naar 

Canada zijn gestuurd in het kader van het Home Children programma, 

bedoeld om de bevolking in de koloniën toe te laten nemen. Claude heeft 

een broer, Robert Earl Derrick, en een zus, Margaret Pearl (Irvine). 

Derricks familie hoort bij de United Church.  

 

 

 

 

 

 

Claude. 

 

 

 

Nadat hij op zijn zestiende de achtste klas heeft voltooid, gaat Claude aan 

de slag op de boerderij van zijn vader, zoals dat in die tijd gebruikelijk is 
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voor jongens. Claude's nichtje Norma Crandlemere (geboren Derrick) is 

tien jaar jonger maar herinnert zich duidelijk haar oom en dat hij graag 

gitaar speelt en zingt.  

   Op 10 juni 1942 meldt Claude zich aan bij het Canadese leger bij het 

District Depot nr. 7 in St. John en drie dagen later wordt hij naar het 

Canadian Army Basic Training Center, CA(B)TC in Fredericton gestuurd. In 

augustus wordt hij overgeplaatst naar kamp A-30 in Utopia voor een 

vervolgopleiding. Instructie omvat het gebruik van Sten Guns, PIATS, 

machinegeweren, geweren, mortieren en het besturen van een 

verscheidenheid aan rups- en wielvoertuigen. 

   In het leger verdient Claude $ 1,30 per dag. Hij heeft met zijn moeder 

een gezamenlijke RBC-bankrekening geopend en stuurt haar nu elke 

maand $ 20. Claude koopt ook Victory Bonds en sluit een levens-

verzekering van $ 1000. 

   In maart 1944 wordt Claude overgeplaatst naar een trainingskamp in 

Debert NS en vervolgens op 1 mei naar het buitenland gestuurd. Als hij 

thuis vertrekt zegt hij tegen zijn vader: "Papa, wat je ook doet, zorg voor 

mijn paard." Hij landt zes dagen later in het VK en wordt geplaatst bij de 

Canadian Infantry Reserve Unit (CIRU). Eind juni wordt hij over het 

Kanaal overgeplaatst naar Frankrijk en op 27 augustus bij het North Shore 

(NB) Regiment geplaatst. 

   Als hij aankomt, moet Claude bij de NSR zijn geweest als ze de Duitsers 

uit Normandië verdrijven. De historicus C. P. Stacey schrijft dat 

Veldmaarschalk Montgomery op 26 augustus de Canadezen de 

verantwoordelijkheid geeft alle havens in te nemen en alle Duitse troepen 

langs het Engelse Kanaal tussen Le Havre en Brugge te vernietigen. Deze 

havens moeten worden ingenomen om meer aanvoerlijnen te openen voor 

de oprukkende geallieerde troepen. Dit houdt in het elimineren van de 

nieuwe Duitse V1- en V2-raketbases die nu dagelijks Zuid-Engeland 

beschieten. Op 31 augustus steekt de NSR de rivier de Seine over en trekt 

noordwaarts terug richting het Engelse Kanaal. Twee van hun doelen in 

Noord-Frankrijk zijn Boulogne en Calais, zeer goed verdedigde havens die 

deel uitmaken van de Duitse Atlantikwall. Boulogne valt na een strijd van 

een week en Calais wordt op 26 september veroverd. 

   In oktober 1944 krijgen de Canadezen de opdracht de noord- en 

zuidoever van de rivier de Schelde, die langs de Nederlands-Belgische 

grens naar de Noordzee stroomt te ruimen. Antwerpen is een belangrijke 

haven 80 kilometer stroomopwaarts en de geallieerden hebben de haven 

nodig om de invasie van Duitsland te ondersteunen. De stad wordt in 

september veroverd door de geallieerden, maar de 80 kilometer lange 

riviertoegang wordt nog steeds gecontroleerd door de Duitsers. Na een 

maand van meedogenloze, dodelijke gevechten in modder en regen, 
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wordt de rivierdelta van de Schelde geruimd en arriveren op 28 november 

18 schepen met 10.000 ton aan voorraden in Antwerpen. Het eerste schip 

dat de haven binnenvaart is het Canadese schip Fort Cataraqui. Wikipedia 

vermeldt 12.873 geallieerde slachtoffers (gedood, gewond of vermist) in 

de slag om de Schelde; 6.367 zijn Canadees. 

   In november verhuist de NSR naar het noordoosten, naar de regio 

Nijmegen om zich voor te bereiden op de aanval op Duitsland. Het is 

enorm druk en het lijkt op Engeland vóór D-Day vanwege de opbouw van 

duizenden troepen en tonnen aan voorraden. Op 8 februari 1945 trekken 

de Canadezen, als onderdeel van Operation Veritable, de grens over naar 

Duitsland en veroveren ze nu het Rijnland (westelijk Duitsland ten zuiden 

van de Rijn). Claude moet aan deze aanvallen hebben deelgenomen en 

drie weken later waarschijnlijk hebben gevochten in Operatie Blockbuster, 

met onder andere de dodelijke strijd in Keppeln, Duitsland op 26 februari. 

   Rond 28 februari is de NSR als onderdeel van de Canadese 3e divisie 

vanuit Keppeln naar het zuidoosten vertrokken en is op weg naar hun 

volgende doel, het Balbergerwald. 

   Het Balbergerwald is het zuidelijke deel van het Hochwald, een 

dichtbeboste bergkam die een verdedigingsbarrière wordt die de toegang 

tot de Rijn zes mijl naar het noorden verhindert. Het bos is omgeven door 

een zware betonnen barrière. De aanval zal op 1 maart beginnen en ter 

voorbereiding verhuist het regiment naar een verzamelplaats langs de 

spoorlijn die het Hochwald van het Balbergerwald scheidt. (Zie Will Bird 

Map # 10). Private Claude Derrick moet bij deze aanval betrokken zijn 

geweest. 

   In de vroege ochtend van 1 maart trekt de NSR het bos in en stuit 

onmiddellijk op grote weerstand. De Duitsers hebben parachutisten, 

sluipschutters met automatische geweren, in de bossen gedropt. Deze 

sluipschutters zijn nu overal. Bovendien gebruiken de Duitsers airburst-

granaten die in de boomtoppen zullen exploderen en een lading 

granaatscherven en houtfragmenten op de troepen af zullen sturen. 

Normaal gesproken graven de mannen sleuven (schuttersputjes in de 

vorm van ondiepe graven) als schuilplaatsen tijdens artilleriegevechten, 

maar de aanhoudende granaatuitbarstingen van boven maken de sleuven 

bijna onbruikbaar. Het bos is zo dichtbegroeid dat veel soldaten, evenals 

hele pelotons, uren achter elkaar verdwalen en hun kompas nodig hebben 

om hun eenheden terug te vinden. Elke open plek ligt vol mijnen. 

   Ondanks verzet, verlies van communicatie, verwarring en slachtoffers 

verdrijft het regiment de Duitsers uit het noordwestelijke deel van het 

bos. Op 2 maart trekken ze verder naar het oosten en naar het zuiden. 
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Het is nog winter en soms vallen de mannen 's nachts van uitputting in 

slaap en worden ze gewekt door de kou en liggen ze bedekt met sneeuw. 

Volgens de voorschriften moeten soldaten lang ondergoed en 

handschoenen krijgen voor gevechten in de winter, maar de Canadese 3e 

divisie is niet bevoorraad. De enige soldaten met warme kleren zijn zij die 

zendingen van thuis hebben ontvangen. Alle anderen bevriezen. 

   Op 3 maart rukt de NSR verder op naar het zuiden en oosten en om 

19.00 uur hebben alle compagnieën hun doelstellingen aan de oostelijke 

bosrand bereikt. Na enkele dagen van zware gevechten geven de Duitse 

troepen zich over of trekken ze zich terug. 

 

   Private Claude Wilber Derrick sneuvelt tijdens 

de gevechten op 2 maart 1945. Aangenomen 

wordt dat hij op dat moment in een Bren Gun 

Carrier rijdt en een mijn raakt. Hij is 21 jaar oud. 

Hij wordt begraven in Bedburg op de Tijdelijke 

Begraafplaats in Duitsland. 

   Claude's dood wordt gemeld in de plaatselijke 

kranten van York County en zeventig jaar later 

herinnert Canterbury zich dat nog steeds. 

Persoonlijke herinneringen komen nog steeds 

naar boven en worden nu gedeeld op Facebook. 

   Gerald herinnert zich: 'Ik zag hoe hij langs ons 

huis liep op weg naar de trein om naar het 

buitenland te gaan, zonder te beseffen dat we 

hem nooit meer terug zouden zien. Dit moet een 

wandeling van 6,5 km zijn geweest naar het 

treinstation in Canterbury.’ 

   Faye zegt: 'Ik herinner me hoe verdrietig de 

gemeenschap was toen we hoorden dat Claude 

tijdens een actie omkwam. Ik was twaalf jaar 

oud.’ 

   

   

 

 Voor zijn dienst aan Canada, ontvangt Private Claude Wilber Derrick de 

volgende medailles; de 1939-45 Star, France & Germany Star, War Medal 

1939-45 en de CVSM with Clasp. 
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Later wordt Claude Wilber Derrick herbegraven op de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek in Nederland, graf VII. H. 7. 

 

Levensverhaal: Bruce Morton, brucehmorton@gmail.com 

 

  

 

 

 

 

 

Levensverhaal ter beschikking gesteld aan Faces to Graves, met dank aan 

Bruce Morton. 

            

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De neven Thomas Roussell uit Edmundston, New Brunswick en Claude bezochten zijn 

graf in 2017. 
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                 Claude Derrick in Camp Utopia bij Pennfield, New Brunswick.  

 

 

 



7 
 

 Zijn graf werd in 1947 geadopteerd door de toen 19-jarige Truus Kersten uit Groesbeek. 

 


