
1 

 

Beck, Gerald Albert    

 

Private  

 

North Shore (New Brunswick)  

Regiment 

 

3rd Canadian Infantry Division  

 

G64858 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Persoonlijke Informatie: Gerald Beck wordt geboren op 10 oktober 1923 
op een boerderij in Carsonville, Kings Co., N.B. Hij is de zoon van 

Baptistenouders Albert en Eugene Beck en heeft twee broers, Harold en 
Ronald, en een zus, Viola. Als kind geniet hij van activiteiten zoals schaatsen, 

honkbal, skiën, jagen en vissen. In zijn vrije tijd leest hij ook kranten, 
Western Stories en scoutingboeken. Na het volgen van ‘Grade 7’ en een deel 

van ‘Grade 8’ besluit Gerald de school te verlaten. (1) In de periode 1940-

1943 heeft hij een baan bij de Sussex Creamery als botermaker. Aangezien 
zijn vader in 1937 is overleden, is Gerald de enige die zijn moeder kan 

onderhouden en voorziet hij haar van $50,00 per maand. (2) Gedurende deze 
tijd gaat hij ook bij de 8e Princess Louise (NB) Hussars en bezoekt hij 

zomerkampen in Woodstock en Utopia als voorbereiding op zijn toekomst. 
 

In militaire dienst: Op 8 oktober 1943 wordt Gerald ingelijfd bij No.70 C.A, 
Fredericton, waar hij twee maanden training krijgt. Op het moment van zijn 

indiensttreding is hij 1.73 m en weegt hij 59 kg. Tijdens deze periode wordt 
hij opgenomen in het F.M. ziekenhuis en wordt hij op 23 oktober 1943 daar 

ontslagen. Gerald klaagt over voetproblemen tijdens fysieke training vanwege 
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een kogel die in zijn enkel zit. (3) Luitenant B. Douglas verklaart dat Beck 

ondanks zijn pijn altijd bereid is te werken. 
Tussen de overplaatsingen door van en naar New Brunswick eenheden, 

brengt Beck tijd door in zowel Utopia als Woodstock, waar hij op 29 maart 
1944 de Driver I/C-cursus voltooit, waardoor zijn dagloon met 35 cent wordt 

verhoogd. 
 

Naar huis gestuurd voor een inschepingsverlof van 4 mei tot 17 mei 1944, 
pakt Gerald zijn koffers voor het No.1 Transit Camp in Windsor, N.S, voor 

verdere training. Slechts een paar weken later, op 2 juni, wordt zijn 
aanstelling daar beëindigd (S.O.S.) en wordt hij toegevoegd aan de No. 4 

Canadian Infantry Reinforcement (4 CIRU), en reist hij de Oceaan over. Op 
11 juni 1944 gaan ze van boord in het Verenigd Koninkrijk. 

 
 

Laatste Dagen: het duurt niet lang voordat Gerald het VK verlaat en op 30 

juli 1944 bij het North Shore Regiment in Frankrijk komt. Het North Shore 
Regiment helpt de Falaise Gap te sluiten en levert grote bijdragen aan de 

operaties bij Quesnay Wood (4)en Couliboeuf (5). 
 

De North Shore krijgt ook een nieuwe missie: Calais innemen. "Dit is een 
belangrijk doel omdat de kanonnen aldaar over het Kanaal heen Dover 

kunnen bereiken en de kanonnen ook worden gebruikt om vijandelijke 
schepen te stoppen die proberen over het Kanaal te varen", zegt Will R. Bird 

in zijn geschiedenis van het regiment. Met de hulp van de 79th Armored 
Division kunnen Gerald en zijn metgezellen de vijand “op z’n retour” sturen, 

verdrijven uit Calais. Hoewel de Duitsers op 30 september 1944 achttien 
soldaten hebben gevangengenomen (6), is North Shore volledig in bezit van 

het doel. 
 

Na door België, door Nederland via Terneuzen te hebben gereisd, kan Gerald 

stilte vinden in de straten van Nijmegen. Het zal niet lang duren voordat er 
weer een "D-Day" uitbreekt, maar voorlopig bestaat hun taak voornamelijk 

uit voorbereiding. 
 

Operatie "Blockbuster" begint op 26 februari 1945 met als doel de vijand 

nabij de Rijn te verdrijven. Drie bataljons vormen een drieledige aanval. Het 
North Shore Regiment is het middelpunt en zal om 08.55 uur oprukken. Het 

Duitse stadje Keppeln, gelegen tussen Kalkar en Udem, is het 
communicatiecentrum midden in open landbouwgrond. Soldaten van de North 

Shore maken snel een opmars van 1800 meter over het open terrein. Daar 
krijgen de troepen te horen "zich in te graven" en is er weinig bescherming 

boven hun hoofd, terwijl het mortiervuur regent. Om 9.15 uur verhuist de 
North Shore naar het zuiden en de artillerie begint een spervuur. Al snel zijn 
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de troepen niet ver van een schuur, het eerste gebouw van het dorp. 

Aangezien Duitse kanonniers vanuit de schuur schieten, keert één North 
Shore-peloton terug naar hun loopgraven, terwijl anderen doorgaan met de 

aanval. (7) Het is tijdens de commotie in Keppeln dat zes van de veertien 
tanks worden weggeblazen en Gerald Beck wordt gedood. 

 
Lest We Forget: Gerald wordt oorspronkelijk begraven in Duitsland, maar 

zijn stoffelijk overschot wordt overgebracht naar de Groesbeek Canadian War 
Cemetery in Nederland, grafreferentie X. A. 15.  

 

(8) Deze begraafplaats bevat 2610 oorlogsgraven van het soldaten uit het 

Gemenebest uit de Tweede Wereldoorlog. Gerald Beck is 21 jaar oud als hij 
sterft en heeft tijdens zijn diensttijd een France-Germany Star 1939-45 en 

een War Medal CVSM and Clasp ontvangen. 
 

 

Video Gerald Beck: http://youtu.be/OzeWc31FJ-k  
 

Biografie door Geena Sipkema. (Met dank aan het Lest We Forget-initiatief 
van de Belleisle Regional High School, Springfield, N.B.). 

 
 

Gerald Albert Beck 
 

Opdat we niet vergeten 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Biografie beschikbaar gesteld voor Faces To Graves, met dank aan Stephen 

Wilson, Belleisle Regional High School. 
 

 

http://youtu.be/OzeWc31FJ-k


4 

 

Bibliografie: 

Bird, Will R. North Shore (New Brunswick) Regiment, Fredericton: Unipress, 
1963 
Internet Sites: 
 The Normandy Campaign 
http://www.junobeach.org/e/2/can-eve-rod-nor-cam-e.htm 

 North Shore Regiment  
http://www.gnb.ca/0007/Heritage/Regiment/frameset.htm 

  
Archival Reverence: 
Military service files of Private Gerald A. Beck obtained from Library and Archives 

Canada, 395 Wellington Street, Ottawa, Ontario 
 

Personal Interview: 
Ken Newell, a veteran of the Second World War, assisted with researching the 
military file of Gerald Beck. 

 
(1) Educational Background, Personal Selection Record, recorded before joining the 

North Shore Regiment 23 October, 1943 
(2) Particulars of family of an officer or other rank of the Canadian Army (AF) or 

R.C.A.F (on active service) documents. 1943 

(3) Personal History and Appraisal, Selection Record 23 October, 1943 
(4) North Shore Regiment, Quesnay Wood, 

www.gnb.ca/0007/heritage/regiment/frameset.htm 
(5) North Shore Regiment , Victory At Couliboeuf, 

www.gnb.ca/0007/heritage/regiment/frameset.htm 
(6) North Shore Regiment , Finish of the Channel Ports, www.gnb.ca/0007 

/heritage/regiment/ frameset.htm 

(7) A complete History 1794-1958- North Shore (New Brunswick) Regiment by Will R. 
Bird, 1968 

(8) Second World War Service Files: Canadian Armed Forces War Dead, Books of 
Remembrance and Commonwealth War Graves Commission 

 

 
 

 
 

 
 

 
   

    
Foto gemaakt door 
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Bron: Kings County Record March 1945 (krantenknipsel met dank aan Connie Cripps) 


