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Johnson, Gordon Fraser 

 

Sergeant  
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1st Canadian Army, 5th Armoured 

Brigade, 
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M 63560  

       

    

     

   
 

 

 

 

 

Gordon Fraser (Scotty) Johnson is geboren op 21 juli 1919 in Krupp, 

Leader, Saskatchewan, Canada. Zijn ouders zijn Andrew Knute Johnson en 

Emilia (Emma) Albrecht. Vader Andrew is geboren op 17 november 1885 

in Hatton, North Dakota, USA en is leraar op de basisschool, boer en 

eigenaar van een winkel. Moeder Emma is geboren op 29 oktober 1896 in 

Bessarabia, Rusland. Zij emigreert met haar familie naar Canada in 1898. 

Vader Andrew en moeder Emma trouwen op 18 april 1914 in Swift 

Current, Saskatchewan en krijgen 6 kinderen: 

Lowell Vernon, geboren op 16 september 1916 

Lorraine Vedora, geboren op 27 september 1922 

Norman Ffloyd, geboren op 19 juli 1925 

Gordon Fraser, geboren op 21 juli 1919 

Andrew Lisle, geboren op 6 juni 1929, gestorven op 13 december 1930 

Marvin Kenmar Woodrow, geboren op 6 mei 1932. 

Hun godsdienst is Presbyteriaans. 
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De eerste negen jaar van Gordon’s leven woont het gezin in Leader, in 

1928 verhuizen ze naar Medicine Hat in Alberta, Canada. 

Eén van Gordon’s nieuwe vrienden in Medicine Hat zegt dat een naam als 

Gordon Fraser Schots moet zijn, dus zo wordt Gordon’s bijnaam Scotty 

geboren. 

De heersende depressie in de jaren 30 van de vorige eeuw is hard voor 

iedereen. Vader Andrew houdt een aantal koeien, kippen en een grote 

groentetuin die zorgt voor voedsel voor zijn gezin en een klein inkomen 

daarnaast. Moeder Emma is coupeuse en heeft een goede clientèle voor 

het maken van jurken. 

Gordon gaat naar de basisschool en high school. Daarna werkt hij waar hij 

kan, bijvoorbeeld als vrachtwagenchauffeur. Soms gaat hij met de trein 

met andere werklozen naar British Columbia op zoek naar werk. Niet altijd 

succesvol, maar Gordon is een scherpzinnige pokerspeler en biljarter (pool 

shark) en hij geeft altijd bij terugkomst een ‘nickel’ (muntje van 5 cent) 

aan zijn kleine broertje Marvin. Marvin kan daar wat snoepjes voor kopen 

in de winkel, wat in die tijd een zeldzame traktatie is. Marvin en Gordon 

hebben een speciale band.  
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Uiteindelijk vindt Gordon een baan bij de spoorwegen als rangeerder 

(switchman C.P.R.) tot hij in het leger gaat.  

In 1936 en 1937 is Gordon al in dienst in Duncan, British Columbia. 

Gordon meldt zich officieel aan bij het leger op 1 april 1941 in Calgary, 

Alberta. Op zijn aanmeldformulier staat vermeld dat hij 1.73 m. lang is, 

licht grijze ogen en licht bruine haren heeft. 

Bij zijn aanmelding is Gordon vrijgezel, maar op een gegeven moment 

heeft hij waarschijnlijk een vriendin in Ontario waar verder bij de familie 

niets over bekend is. 

Van 16 april tot 24 juni 1941 volgt Gordon de basisopleiding in Kitchener, 

Ontario, waarna hij naar Camp Borden gaat voor vervolgopleidingen. Eerst 

wordt hij schutter op een tank, daarna wordt hij schietinstructeur in 

oktober 1941 en in november 1941 wordt Gordon overgeplaatst naar het 

regiment Lord Strathcona’s Horse (LdSH), 2nd Armoured Regiment. 

Daar volgt hij nog een aanvullende schietopleiding voordat hij op 13 

november 1941 naar Engeland wordt verscheept. Daar komt hij op 18 

februari 1942 aan voor verdere training in Lulworth, Aldershot. Op 11 april 

1942 wordt hij Acting Lance Corporal en op 11 juli 1942 Lance Corporal. 

Op 1 mei 1943 wordt Gordon bevorderd tot Corporal.  

Gordon vertrekt op 13 november 1943 naar Italië, waar hij op 26 

november aankomt. Lord Strathcona’s Horse is ingedeeld bij de 5th 

Armoured Division, Ist Canadian Corps, dat sinds 8 november 1943 deel 

uitmaakt van de Allied Armies in Italië. 

In Italië wordt onder barre terrein – en weersomstandigheden gestreden 

tegen fanatieke Duitse eenheden.  

Lord Strathcona’s Horse is verwikkeld in de bittere gevechten om het 

rivierdal van de Liri, de oversteek van de Melfa rivier en het Torrice 

kruispunt. Daarna volgen de doorbraak van de Gothic Line, gevechten om 

Pozzo Alto Ridge, Coriano, de oversteek van de Lamone, Misano Ridge, 

Casale, Naviglio Canal en Fosso Munio. Tijdens de opmars vanuit de laars 

van Italië naar het noorden lijdt LdSH verliezen, maar maakt naam als 

een Canadese tankeenheid die voor geen ander onderdoet. 

Vervolgens verplaatst Ist Canadian Corps over zee van Livorno naar 

Marseille en vandaar door het Rhônedal met vrachtwagens en treinen naar 

het noorden (Operation Goldflake). LdSH verlaat op 16 februari 1945 

Italië. In de laatste dagen van februari arriveert de 5th Armoured Division 

- waarvan LdSH deel uitmaakt - in België om in Noord-West Europa tot 

het eind van de oorlog te gaan vechten, o.a. voor de bevrijding van 

Nederland.  
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Op 22 februari 1945 wordt Gordon bevorderd tot Acting Sergeant. 

De 5th Canadian Armoured Division wordt in maart en begin april 1945 in 

Nederland ingezet in het gebied tussen de Waal en de Rijn, het ‘island’. 

Eerst door het "eiland" van Duitsers vrij te maken, vervolgens het gebied 

te bezetten van Randwijk in het westen tot ongeveer acht mijl 

stroomafwaarts van Arnhem en de vijand te misleiden in de omgeving van 

Driel. Dat is nodig om het offensief ten noordwesten van Arnhem te 

kunnen hervatten. In de ochtend van 12 april wordt de 5th Armoured 

Division afgelost door de 1st Canadian Armoured Brigade. 

Dan verandert de tactische situatie. Op de 13e stuit de 1st Canadian 

Division op een sterke tegenstand ten oosten van Apeldoorn, terwijl de 

Britse 49th Division goede vorderingen boekt bij het zuiveren van Arnhem. 

Daarom krijgt de 5th Canadian Armoured Division opdracht om de Britse 

49th Division in het bruggenhoofd te doorschrijden en aan te vallen in de 

richting van het IJsselmeer, een afstand van ongeveer 50 km en daarbij 

Otterloo, Barneveld, Voorthuizen en Putten te veroveren. 

De Strathcona’s zijn bij al deze acties betrokken, maar over hun specifieke 

rol is weinig bekend.  

Op 15 april moet de opmars bij het aanbreken van de dag beginnen en 

daarom begint LdSH in de middag van de 14e de IJssel over te steken. In 

de vroege uren van de 15e is de verplaatsing naar een verzamelgebied ten 

noorden van Arnhem voltooid. 

Operatie "Cleanser" begint rond 6:30 uur als de 5th Armoured Brigade de 

aanval inzet om het hoge terrein ten noorden van Arnhem in te nemen. 

De aanvalsroute loopt door dicht beboste zandheuvels, waar waarneming 

en wederzijdse ondersteuning heel moeilijk en vaak onmogelijk zijn. Rond 

wegversperringen banen de tanks zich een weg door bomen omver te 

rijden. 

Antitankvuur kost de Canadezen drie tanks maar de snelheid van de 

opmars brengt de vijand uit balans en Deelen en Terlet worden snel 

ingenomen. Bij Deelen wordt de commandopost van een Duits Grenadier 

Regiment onder de voet gelopen. Canadese infanterie verdrijft de 

overblijvende Duitsers uit de bossen die door de tanks zijn omtrokken. 

De tweede fase van ‘Cleanser’, de verovering van Otterloo en het hoge 

terrein west daarvan, begint onmiddellijk. Nu is het 2nd Armoured 

Regiment aan de beurt en in de middag van de 15e april doorschrijdt Lord 

Strathcona’s Horse de 8th Hussars op weg naar Otterloo. Gehinderd door 

het terrein, maar met lichte Duitse weerstand, zijn de Strathcona’s bij het 

vallen van de avond tot op 1500 meter oost van Otterloo opgerukt.  
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De volgende ochtend dringen Strathcona's door tot in Otterloo. Het 

volgende doel is Barneveld, zo'n negen mijl naar het noordwesten. De 

commandant, luitenant-kolonel J.M. McAvity, draagt zijn voorste eskadron 

op "met hoge snelheid de weg op te rijden". De eerste tegenstand wordt 

ontmoet op een kruispunt op minder dan anderhalve kilometer ten oosten 

van Barneveld. Er gaan twee Shermans verloren voordat de Strathcona's 

en een infanteriecompagnie het oord kunnen omtrekken tot aan de weg 

naar Voorthuizen.  

Het is naar alle waarschijnlijkheid deze gevechtsactie waarbij Gordon 

Fraser Johnson op 16 april 1945 sneuvelt. Zie voor een gedetailleerde 

beschrijving van het aandeel van sergeant Johnson in dit vuurgevecht het 

hierbij toegevoegde LdSH Roster of Gallantry Awards. 
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Zijn ouders en andere familieleden zijn ontredderd en heel verdrietig als 

zij bericht krijgen dat Gordon gestorven is. Gordon’s moeder heeft een 

paar maanden daarvoor ook haar broer verloren bij de gevechten in 

Frankrijk. 

Gordon’s jongste broer Marvin voelt een diep verdriet vanaf Gordon’s 

vertrek naar Europa, in zijn onderbewuste weet hij dat zijn broer niet 

meer terug zal komen naar huis. In de nacht voordat de familie bericht 

krijgt van Gordon’s overlijden, droomt Marvin dat Gordon gedood is. 

 

Tot op de dag van vandaag is er een diepe, onderliggende bedroefdheid in 

de familie aanwezig door het verlies van Scotty… 

 

Gordon wordt tijdelijk begraven in Arnhem. 

 

Kort na de bevrijding wordt Gordon herbegraven op de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats Groesbeek, graf VII. A. 1. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulpen bij Gordon Johnsons graf ter ere van 75 jaar vrijheid op 5 mei 2020. 

foto: Marian Straatman. 
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Onderscheidingen: 1939-1945 Star, France & Germany Star, Defence 

Medal, War Medal 1939-1945, Canadian Volunteer Service Medal with 

clasp. 

 

Bronze Star Medal, toegekend door de 

President van the United States of America 
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Levensverhaal: Marian Straatman in samenwerking met Jelle Reitsema, 

Research Team Faces To Graves. 

 

Bronnen: 

Met dank aan Marvin Johnson (jongste broer van Gordon), diens zoon Patrick 

Johnson en dochter Kristen Johnson Boilard 

Commonwealth War Graves Commission 

Library and Archives Canada 

 

 
~~~~~~~~~~~~ 

 

 

Vanaf 1947 begint de Canadese regering een project om geografische 

plekken in de noordelijke provincies te vernoemen naar de vele duizenden 

militairen die in beide wereldoorlogen omgekomen zijn. 

Johnson Lake is in noordoost Alberta, ongeveer 5 kilometer van de plaats 

Banff. 

 

 
Johnson Lake in Banff Alberta Canada (bron: banff.ca) 
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Broer Marvin heeft het graf van Gordon Johnson twee maal kunnen 

bezoeken, het laatste bezoek was in 2018. Ook zijn zoon Patrick is twee 

maal op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek geweest. En 

Gordon’s zus Florence is een keer op bezoek geweest bij Gordon’s graf.  

 

 

 

 
Marvin bij het graf van Gordon Johnson in 2018. 
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