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Thomas Edwin Brydges wordt op 2 januari 1918 geboren in Plympton 

Township, Lambton County, Ontario, als oudste van twaalf kinderen. 

Thomas zijn vader werkt bij de Mueller fabriek in Sarnia.  

Zijn ouders Thomas Bertie en Elizabeth Brydges krijgen samen een groot 

gezin, Thomas heeft drie zussen: Frances Dorothy 1919, Kathleen Pearl 

1922 en Blanche Elizabeth 1931 en acht broers: Alvin Bertie 1921, Arthur 

Beebe 1924, Charles Vincent 1925, Allan Ross 1927, James Ralph 1928, 

Eldon Wesley 1933 en John Dalton 1936, Lorne Elmer 1939. 

 

 

Tot zijn 13e gaat Thomas naar school waarna hij aan het werk gaat als 

knecht op een boerderij. Later gaat Thomas  bij een olieleverancier in 

Petrolia aan het werk als chauffeur hier blijft hij tot het moment van 

aanmelding. 

Op 7 januari 1941 meldt Thomas Edwin zich aan voor militaire dienst in 

London (Ontario). Zijn basisopleiding begint in Woodstock, Ontario en 

duurt tot 7 april 1941. Aansluitend vertrekt Thomas vanuit Halifax naar 

Engeland om daar zijn opleiding als Gunner bij het 4th Field Regiment van 

de Royal Canadian Artillery te beginnen, deze opleiding duurt tot 3 juli 

1944. 
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Tijdens deze periode krijgt Thomas verlof, die tijd gebruikt hij om zijn 

broer Alvin, die zich op dat moment als veldhospitaal medewerker in 

Schotland bevindt, te bezoeken. 

Op 7 juli 1944, een maand na de grote invasie wordt Thomas Edwin in 

Frankrijk aan land gezet om met het 4th Field Regiment aan zijn tocht naar 

het noorden te beginnen. 

Via België trekt het 4th Field Regiment richting Ossendrecht om daarna 

richting Nijmegen te trekken om zich te gaan voorbereiden op het grote 

Rijnland offensief dat op 8 februari 1945 onder de naam ‘Operation 

Veritable’ van start zal gaan. 

Na de start van Operation Veritable ontmoet Thomas begin maart zijn 

broer Arthur, die op dat moment ook in Nederland verblijft en als 

hulpverlener werkzaam is in een veldhospitaal. 

Op 12 maart 1945 komt Thomas Edwin op 27-jarige leeftijd in het 

Reichswald door een landmijn om het leven. Op dat moment verblijven 

zijn drie broers ook in Nederland. 

Tijdens zijn begrafenis op de tijdelijke begraafplaats Jonkerbos te 

Nijmegen spreekt aalmoezenier Captain A. Marshall Laverty lovende 

woorden uit over Thomas. Hij beschrijft Thomas als een trouw en ijverig 

soldaat, zijn vriend Troop Sergeant Major Urie spreekt van een groot 

verlies en beschrijft Thomas als slim en beter dan ‘wie dan ook’. “Hij 

maakte drie jaar deel uit van mijn wapenploeg en ik durf te zeggen dat hij 

de beste schutter was van de groep.” De uitvaartdienst wordt bijgewoond 

door de onderbevelhebber, de waarnemend commandant en een groot 

aantal van zijn vrienden. 

Op 27 juli 1945 wordt Thomas Edwin Brydges herbegraven op de 

Canadese ere begraafplaats in Groesbeek, graf IV. A. 2. 

 

Onderscheidingen Thomas Edwin Brydges: 

- 1935 -1945 Star 

- France -Germany Star 

- Defence Medal 

- War Medal 

- Canadian Volunteer  Service 

- Medal with Clasp 

 

De tekst op zijn grafsteen luidt: 

 

‘NOBLY HE FELL WHILE FIGHTING FOR LIBERTY’ 
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Ruim een maand na het overlijden van Thomas ontvangen Thomas Bertie 

en zijn vrouw Elizabeth het bericht dat hun zoon Charles Vincent, Private 

in het Lincoln and Welland Regiment, als vermist is opgegeven, weer 

enige weken later ontvangen ze een telegram dat hun zoon Charles 

gevonden is, hij is door een krijgsgevangenen uitruil weer veilig terug in 

Engeland. 

Helaas keerden niet alle zonen van Thomas Bertie en Elizabeth terug naar 

Canada… 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal Fred Hulsman, Research Team Faces To Graves.   

    Bronnen: 

 Commonwealth War Graves Commission 

 Library and Archives Canada                                            

 Helen & Michael O`Leary, Sarnia, Ontario  

 Turney (Teuntje) Zylstra, Sarnia, Ontario  

 City of Sarnia War Remembrance Project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                                                                                                   

Helen  Brydges O’Leary en Mike O’Leary bezoeken het graf van oom Thomas, juli 2019. 

http://www.cwgc.org/
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Hieronder de drie broers van Thomas Edwin Brydges die wel naar Canada 

terugkeerden en broer Eldon, die van de Korea oorlog terugkeerde. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


