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   Clayton Clarence Keel wordt geboren op 26 november 1920 in 

Bonavista, Newfoundland, als zoon van Hezekia en Alice Keel. Clayton is 

deel van een tweeling, heeft een oudere broer Wilson en de familie is lid 

van de United Church. Na zijn schooltijd gaat Clayton aan de slag als 

visser en houthakker. 

   De volkstelling van 1935 laat zien dat het gezin in Bayleys Cove, 

Bonavista woont. Hezekiah en zijn twee zonen zijn vissers die in de 

kabeljauwvisserij werken. Het inkomen van Hezekiah in 1934 is $ 250 en 

dat van Clayton is $ 50.  

   Een paar jaar later sterft Hezekiah aan een hartaanval. In 1941 verhuist 

Clayton naar Nova Scotia en gaat hij aan de slag als staalarbeider voor de 

Sydney Steel Company. Documenten laten zien dat hij op 35 Falmouth 

Street in Sydney woont en $ 20 per maand naar zijn moeder stuurt. In 

zijn vrije tijd schrijft hij brieven naar huis. 

   In december 1941 wordt Clayton opgeroepen voor het burgerleger om 

thuis verdedigingstaken te doen onder de nieuwe National Resources 

Mobilization Act (N.R.M.A.) die sinds 1940 van kracht is. Op 31 maart 

1942 wordt hij geplaatst bij District Depot No.6 in Halifax.  

   Op 9 september 1942 verandert Clayton zijn status door zich bij Turro 

in te schrijven voor actieve dienst, waar hij maar nodig is. Uit gegevens 

blijkt dat hij zich in november 1942 heeft gekwalificeerd als vrachtwagen-
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chauffeur klasse III en reparatiewerkzaamheden aan het uitvoeren is in de 

garage. In het leger regelt Clayton dat $ 23 per maand naar zijn moeder 

wordt gestuurd en bovendien sluit hij een levensverzekering van $ 1000 

af met zijn moeder als begunstigde. Het jaar erop wordt hij overgeplaatst 

naar het Canadian Army Basic Training Camp, CA (B) TC, nr. 61 bij New 

Glasgow NS. Hij verzoekt nu herhaaldelijk om naar het buitenland te 

worden gezonden. In juli 1944 wordt hij overgeplaatst naar kamp A-14 bij 

Aldershot NS voor een geavanceerde infanterietraining die hij op 5 

augustus voltooit. 

   Op 14 oktober 1944 gaat Clayton's wens in vervulling. Hij vaart naar 

Engeland en wordt bij de Canadian Infantry Reserve Unit (CIRU) 

geplaatst. Eind november wordt hij over het Kanaal naar Noordwest-

Europa overgeplaatst en toegewezen aan de 3rd Division Infantry Reserve. 

   Op 19 januari 1945 wordt Clayton toegewezen aan het North Shore 

(NB) Regiment dat zich nu nabij Nijmegen aan de Nederlands/Duitse 

grens bevindt. Ze bereiden zich voor op de invasie van Duitsland en 

voeren talloze invallen uit de grens over om Duitse locaties en hun sterkte 

te achterhalen, en om Duitsers gevangen te nemen voor ondervraging. 

Soms resulteren deze invallen in grote verliezen voor het regiment. 

   Operatie Veritable, de invasie van Duitsland, begint op 8 februari 1945 

en de Canadezen krijgen de taak om de Duitsers uit het Rijnland (West-

Duitsland ten zuiden van de Rijn) te verdrijven. 

   De eerste opdracht van North Shore is om de dorpen Zandpol en 

Kekerdom in te nemen (ongeveer 15 km ten oosten van Nijmegen).  Het 

oorlogsdagboek meldt dat de geallieerden ter voorbereiding op 7 februari 

de Duitse linies bombarderen om hun kracht te verminderen. Bij het 

aanbreken van de dag op 8 februari opent de geallieerde artillerie het 

vuur, de aarde beeft en de grootscheepse aanval begint. De Duitsers 

blazen onmiddellijk gaten in de dijken die de uiterwaarden van de Rijn 

beschermen en het water stijgt al snel met ongeveer 30 cm per uur. De 

overstromingen gaan de hele dag door en verschillende troepenvoertuigen 

en jeeps moeten worden achtergelaten. De bekende Buffalo's en DUKW's 

(beide amfibievoertuigen) worden opnieuw het belangrijkste 

transportmiddel. Regen en kou samen met de overstromingen creëren de 

erbarmelijke omstandigheden die de Canadezen goed kennen. 

   Om 20.55 uur meldt de B Company dat ze Zandpol hebben ingenomen. 

Pater Hickey schrijft dat dat North Shore 10 doden en 12 gewonden heeft 

gekost. Kekerdom wordt de volgende dag ingenomen. 

   Op 26 februari vecht het regiment de dodelijke slag om Keppeln uit. 

Tegen de avond heeft  de North Shore Keppeln ingenomen, maar in een 

veld ten westen staan 21 kapotte tanks en liggen 28 North Shore-soldaten 
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die tijdens de gevechten zijn omgekomen. Nog eens 56 zijn gewond 

geraakt. 

   Het oversteken van de Rijn naar het hart van Duitsland wordt door 

velen beschouwd als de tweede D-Day. Op de avond van 24 maart 1945 

maken de North Shore, de Queens Own Rifles en de Chaudières 

(Regiment de la Chaudiêre) zich op om de rivier tegenover Rees, 

Duitsland, over te steken. Bij Kalkar worden de mannen in Buffalo's en 

DUKW's geladen. Ze worden vervolgens naar de rivier vervoerd, steken de 

Rijn over en landen met verrassend weinig tegenstand net ten westen van 

Rees. Op 25 maart tegen 01.30 uur is de North Shore aan de overkant 

van de rivier. Op de ochtend van 26 maart trekken ze naar het noorden 

met als doel het dorp Millingen te veroveren. 

 

 

   De 3e Canadese divisie bevindt zich in het overstroomde Rijnland. Ze 

zijn eerder door veldmaarschalk Montgomery "The Water Rats" genoemd 

als erkenning voor hun ontberingen en hun succes onder vergelijkbare 

omstandigheden tijdens de slag om de Schelde. 

   Vanuit Bienen wordt vervolgens een Duitse tegenaanval gelanceerd in 

noordwestelijke richting, en die is zo intens dat de opmars van de North 
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Shore wordt opgeschort. Eindelijk om 12.00 uur wordt de opmars hervat. 

Het oorlogsdagboek vermeldt dat Millingen tegen 17.00 uur wordt 

ingenomen. 

   Soldaat Clayton Keel sneuvelt tijdens de gevechten op 26 maart 1945. 

Hij is pas 24 jaar oud. 

   Diezelfde dag wordt ook de commandant van het North Shore (NB) 

Regiment, LCol J.W.H. Rowley, op slag gedood door granaatscherven van 

het Duitse artillerievuur. Historicus Ken Smith stelt dat de North Shore bij 

de gevechten bij Millingen vijfendertig slachtoffers heeft geleden (7 

doden, 28 gewonden). Veel van de slachtoffers, waaronder soldaat Keel, 

worden oorspronkelijk begraven op de Rosan boerderij in Rees. Ze worden 

later naar Nederland overgebracht omdat de Canadese Generaal Harry 

Crerar niet wil dat Canadezen op Duitse bodem worden begraven. 

   Soldaat Clayton Clarence Keel wordt eerst begraven op de Canadese 

tijdelijke begraafplaats genaamd de ‘Rosan Farm’ in Bienen. 

Later wordt hij herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in 

Groesbeek, graf XVII. G. 5. 

 

Voor zijn dienst aan Canada ontvangt Clayton Clarence Keel de volgende 

onderscheidingen:  

- 1939-45 Star 

- France & Germany Star 

- War Medal 1939-45 

- CVSM & Clasp. 

 

Levensverhaal Bruce Morton, hbrucemorton@outlook.com  

 

 

 

 

 

 

 

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

Morton. 


