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Persoonlijke informatie: James Christie Brown wordt geboren op 30 

september 1920 in Kingston, New Brunswick. Hij is een van de zeven 
kinderen van Thomas en Jean (Christie) Brown. James gaat naar de 

Lakeside School1 tot de vijfde klas, en moet dan naar de familieboerderij 
vertrekken om daar te gaan werken. James is een potige jonge vent, 

goedaardig, is 1,78m en weegt 71 kg. Voordat hij dienst neemt, bindt hij 
vaak pakkentouw om zijn biceps en snijdt dan het touw door2. De zusters 

van James, Jean en Annie, breien altijd truien en sturen ze naar het 

buitenland voor de soldaten3. James heeft ook drie broers: Andrew, Sandy 
en Tommy, die ook dienen bij de geallieerden. 

  
James ontvangt veel medailles voor zijn uitmuntende inzet in de Tweede 

Wereldoorlog, zoals de Star 1939-1945, Star France & Germany, Defence 
Medal en de Canadian Volunteer Service Medal (CVSM) & Clasp. 

 
  

Militaire bewegingen: James treedt op 28 december 1942 in dienst in Saint 
John, New Brunswick. Hij begint zijn opleiding vervolgens bij Canadian Basic 

Trainingscentrum, nr. 70 op 8 januari 1943. Brown wordt vervolgens 
overgeplaatst naar het Canadian Infantry Training Center in Camp Utopia, 

buiten Saint John op 1 april 1943. 
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James begint zijn eerste regimentsloon te verdienen op 28 april 1943, als hij 

$1,40 per dag ontvangt, wat zijn toelage is voor dagelijkse uitgaven. Drie 
maanden later wordt zijn salaris verhoogd met tien cent per dag (28 juli 

1943) als hij naar het buitenland wordt gestuurd. Als James in Europa 
aankomt, stuurt hij een telegram naar zijn vader en zegt: "Veilig 

aangekomen en ben OK, je zoon J Brown"4. James gaat op pad met het 
North Shore Regiment in Oktober 1944. Het North Shore Regiment landt in 

Frankrijk op D-day, 6 juni 1944. James blijft Private tot 25 oktober 1944 als 
hij Lance Corporal wordt. 

 
 

Laatste dagen: Als onderdeel van het North Shore Regiment besteedt James 
zijn laatste dagen (eind Januari, eerste dagen van februari 1945) aan de 

voorbereiding van fase één van Operation Veritable. Februari begint nat, 
maar mild, als de training harder wordt om de zachtheid van de winter te 

overwinnen door onderweg te marcheren. De mannen ontruimen dagenlang 

het Polderland en de linkerflank tussen Kleef en het Reichswald vóór de 
strijd op de 8e. Op 6 februari komen alle compagnieën van het North Shore 

Regiment in het verzamelgebied bijeen voor de komende operatie. 
  

De strijd op de 8e begint om 05.50 uur waarbij de “A” en “B” compagnieën 
het eerst arriveren vóór compagnieën  “C” en “D”, die achter de dijk 

marcheren om beschutting te hebben tegen de vijand aan de overkant van 
de rivier. Om 10.45 uur worden orders gegeven om terug te gaan vanwege 

het stijgende water in de rivier. Kleine tekenen van de tegenstander worden 
gemeld om 18.25 uur, de volledige strijd begint om 19.00 uur. Vijf mensen 

worden gevangen genomen; ze geven gedetailleerde informatie over de 
locatie van de vijand. Als het North Shore Regiment Zandpol nadert, vecht 

de tegenstander nauwelijks terug. Op een gegeven moment tijdens deze dag 
wordt James Christie Brown een oorlogsslachtoffer. 

 

  
Medische dossiers: James heeft een duidelijke beschadiging aan de 

rechterzijde van de schedel door een ongeval met een bijl bij het 
houthakken tien jaar voorafgaand aan de indiensttreding en heeft hij een 

groot litteken aan de binnenkant van de rechterknie. Op 18 september 1944 
krijgt Brown wonden door granaatscherven en wordt hij zeven dagen later 

op 25 oktober in het ziekenhuis opgenomen en op 7 oktober ontslagen.  
 

James wordt gedood in actie op 8 februari 1945. 
 

 
Lest We Forget: James wordt tijdelijk begraven op de Nijmegen Canadian 

Military Cemetery, vier mijl ten zuidoosten van Nijmegen, Nederland, totdat 
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hij heregraveb wordt waar hij nu rust op de Groesbeek Canadian War 

Cemetery, Gelderland, Nederland. Op de begraafplaats zijn 2617 graven uit 
de Tweede Wereldoorlog.  

 
Brown heeft geen geschreven testament, dus zijn bezittingen zijn naar de 

naaste bloedverwant gegaan, zijn vader, Thomas Brown. James heeft in 
totaal $ 388,68 ontvangen van het Department of National Defense. James 

is 24 jaar oud als hij sterft. 
 

  
Video James Christie Brown: http://youtu.be/lrwOsrWvJSE 

 
  

Levensverhaal Jasmine Bell met dank aan het Lest We Forget 
herdenkingsinitiatief van de Belleisle Regional High School. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Levensverhaal ter beschikking gesteld aan Faces To Graves, met dank aan 
de Belleisle Regional High School. 

 
 

 
Voetnoten:  

                                                  
1)  Knowledge of the school he attended, told by Jean Scribner, James’ sister in 
a personal interview in 2009.  
2)  Knowledge about his activities toward the twine, told by Jean Scribner, 
James’ sister in a personal interview in 2009.  
3)  Knowledge about Jean and Annie knitting sweaters told by Jean Scribner, 
James’ sister in a personal interview in 2009.  
4) Letter sent to his father, Thomas Brown, from the collection of Jean Scribner.   
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