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B134732   

 

 

 

 

 

 

Thomas Mitchell Gemmell wordt op 25 juni 1923 in een ziekenhuis 

geboren in Galt, (nu Cambridge) Ontario. Hij is de zoon van Matthew 

Stevenson Gemmell en Irene Isabella Currie. Tom heeft twee broers, 

James William en Robert Earl. Hij groeit op de boerderij van zijn vader op 

in de buurt van Ayr, en de familie behoort tot de plaatselijke United 

Church. Tom gaat naar de plattelands school, speelt honkbal in de zomer 

en in de winter ijshockey, als aanvaller. In 1939 sterft zijn moeder en 

rond die tijd gaat hij uit huis.  

Nadat hij ‘grade acht’ heeft beëindigd, gaat Tom op zijn veertiende van 

school om op de boerderij van zijn vader te werken. Dat doet hij enkele 

jaren, maar hij is niet gelukkig in de melkveehouderij. Tom volgt een 

cursus dieselmechanica aan de Chicago Vocational School en doet ook 

ervaring op met het besturen van vrachtwagens. Van augustus 1940 tot 

september 1942 dient Tom bij de burgerwacht van de Highland Light 

Infantry of Canada en op 29 oktober 1942 meldt hij zich aan voor actieve 

dienst bij de Canadian Armoured Corp (CAC) in Hamilton. Documenten 

laten zien dat hij op dat moment woont in 27 East 28th St., Hamilton. Hij 

werkt als vrachtwagenchauffeur voor de Electric Transport Co. in Hamilton 

en geniet ervan zoveel maar mogelijk met zijn motorfiets te rijden. 

In de militaire documenten van zijn inschrijving staat een aanbeveling 

voor later: een cursus autohandelaar. Hij zal goed inzetbaar zijn als 

chauffeur en zijn kennis van dieselmechanica zal hem goed van pas 

komen.  

Na zijn aanmelding wordt Tom naar het Basic Training Camp # 100 

gestuurd in Portage La Prairie, Manitoba. Deze training wordt medio 
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februari 1943 afgerond en hij wordt overgeplaatst naar Camp Bordon in 

Ontario. Zijn vervolg opleiding omvat bescherming tegen chloor- en 

mosterdgasaanvallen en andere specialisaties. In Borden kwalificeert Tom 

zich op 7 april tot Klasse III-bestuurder van vrachtwagens. Een maand 

later kwalificeert hij zich tot bestuurder van rupsvoertuigen. Na voltooiing 

van de training voor gevorderden, krijgt hij op 3 mei het advies om door 

te gaan met de training en zich bij de Canadian Armoured Corps 

Reinforcement Unit (CACRU) aan te melden. De overplaatsing van Tom 

loopt vertraging op als hij roodvonk krijgt en moet een tijdlang in 

quarantaine blijven. 

     

Op 30 maart 1944 vertrekt Tom naar Engeland, waar hij op 8 april 

aankomt en bij het CACRU wordt geplaatst. In mei wordt hij echter 

overgeplaatst naar de Canadian Infantry Reserve Unit (CIRU) en op 28 

augustus naar het North Shore New Brunswick Regiment dat in Frankrijk 

vecht. De North Shore heeft in juli zware verliezen geleden en heeft nu 

versterking nodig. Zijn regiment bevrijdt havens langs het Kanaal in de 

aanloop naar de slag om de Schelde. 

 

Op 13 oktober 1944 raakt Tom gewond aan z’n arm en verblijft hij voor 

herstel in een Belgisch ziekenhuis. Daarna wordt hij toegewezen aan Capt. 

C.F. Richardson van "B" Company als zijn jeep-chauffeur. 

Na de Slag om de Schelde trekt het regiment richting de Duitse grens bij 

Nijmegen, om Amerikaanse parachutisten te ontzetten die een brug over 

de Maas hebben veroverd. De vroeg ingevallen winter wordt doorgebracht 

met talloze verkenningstochten over de grens, waarbij Duitsers gevangen 

worden genomen voor ondervraging. In deze periode ontmoet Tom een 

Nederlands meisje, Betsy Heutinck en haar familie. In de bezette gebieden 

laten de Duitsers geen voedsel of brandstof meer toe, waardoor veel 

Nederlanders honger lijden. Om te helpen, deelt Tom zijn 

voedselpakketten vaak met de familie Heutinck en wordt al snel als lid van 

de familie beschouwd. 

In februari 1945 steken de Canadezen de grens over naar Duitsland. Hun 

doel is om het Rijnland (westelijk Duitsland ten zuiden van de Rijn) in te 

nemen. Betsy houdt d.m.v. briefwisseling contact met Tom. Een van de 

dodelijkste veldslagen in het Rijnland is de slag om Keppeln. De 

geallieerde inlichtingendienst heeft gemeld dat in Keppeln weinig 

tegenstand van de vijand valt te verwachten en dat de assistentie van 

tanks niet nodig is. Op 26 februari 1945 voert Lt. Col. Rowley orders uit 

om met de ‘B’ en ‘C’ Eenheden van de North Shore over ruim 1000 meter 

open landbouwgebied naar Keppeln te trekken. Maar de inlichtingen 
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klopten niet. De Duitsers wachten tot de North Shores op 150 meter van 

de Duitse linie zijn en openen dan het vuur. Keppeln wordt uiteindelijk 

ingenomen, maar 28 North Shore soldaten vinden de dood en 56 raken 

gewond.  De dag na de verovering van het dorp zet Tom Capt. Richardson 

op zijn bestemming af, parkeert de jeep en loopt in de buurt van hun 

hoofdkwartier als vlakbij een granaat explodeert. Zijn linkerbeen wordt 

afgerukt tot boven de knie en hij raakt bewusteloos door de ontploffing en 

de schokgolf. Tom wordt onmiddellijk naar de Regimental Aid Post (RAP) 

gebracht, maar sterft onderweg. Hij is pas eenentwintig jaar oud. 

Als Betsy Heutinck ontdekt dat er geen antwoorden meer komen op haar 

brieven, schrijft ze aan Lt. Col. Rowley en krijgt te horen dat Tom in de 

strijd is omgekomen. Een keer per week loopt Betsy na Tom's begrafenis 

13 km. om zijn graf te bezoeken en te verzorgen. Betsy neemt foto's van 

het met tulpen bedekte graf en stuurt ze naar Tom's vader. Na de oorlog 

reist Tom's vader Steven naar Nederland om het graf van Tom te 

bezoeken en verblijft bij de familie Heutinck. Bij zijn terugkeer in Canada 

regelt hij dat Betsy naar Canada mag komen, wat ze ook doet. 

Voor bewezen diensten ontvangt Pte. Thomas Mitchell Gemmell de 

volgende medailles: the 1939-45 Star, France & Germany Star, War Medal 

1939-45 and CVSM with Clasp. 

Pte. Thomas Mitchell Gemmell ligt begraven op de Canadese 

oorlogsbegraafplaats Groesbeek, Nederland. Plot X. C. 3. 

 

Levensverhaal door Bruce Morton, brucehmorton@gmail.com 

Veel van de gegevens voor deze biografie werden verstrekt door Lou 

Daley uit Charlottetown, PEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografie beschikbaar gesteld aan Faces To Graves, met dank aan Bruce 

Morton. 
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Krant uit de archieven van de gemeente Berg en Dal (Groesbeek).  

 


