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Christie, Hugh Patterson   

Private 

North Nova Scotia Highlanders 

C Company 

Royal Canadian Infantry Corps 

F 89357 

 

 

 

 

     

 

COS CHEUM NACH GABH TILLEADH - “Our footsteps will not allow us to go backwards”, 

or “No retreating footsteps” 

Vertaald: “Onze voetstappen laten niet toe dat we achteruit lopen”                       

oftewel “Geen terugtrekkende voetstappen” 

 

Hugh Patterson Christie wordt geboren op zaterdag 27 maart 1920 in 

Saint John, New Brunswick, Canada. Zoon van David Shepherd Christie en 

Christine Rebecca Christie (MacDonald), die getrouwd zijn op 17 juli 1910. 

Hij heeft twee halfbroers, John en Donald MacDonald, en vijf oudere 

zussen: Anna, Kathleen, Marion, Jean en Betty. Het gezin bestaat verder 

uit twee jongere broers, Kenneth en John, en ze behoren tot de 

Presbyteriaanse Kerk. Ze wonen in Englishtown, Victoria County, een 

kleine kustgemeenschap in de Canadese provincie Nova Scotia, 

gedeeltelijk gelegen aan de haven van St. Ann en St. Ann's Bay op het 

eiland Cape Breton. Het is overwegend een vissersgemeenschap.  

Hugh Patterson Christie volgt basisonderwijs tot grade 6 op de Public 

School. Als hij 14 jaar oud is verlaat hij school om te gaan werken bij Jack 

Horton die vuurtorenwachter is op Ciboux Island, Cape Breton, Canada. 

Ciboux Island is ook bekend als Bird Island. De inwoners van Cape Breton 

vragen in het House of Assembly of Nova Scotia om een vuurtoren aan de 

monding van de Great Bras d'Or. De vuurtoren wordt gebouwd in 1863 op 

het Outer Bird Island. Daarnaast heeft Hugh ook vijf jaar in loondienst op 

een boerderij gewerkt.  
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Vuurtoren op Ciboux Island, Cape Breton, Canada. Bron : Lighthousefriends.com 

 

Op 21 juli 1941 meldt Hugh Paterson Christie zich aan bij het Canadese 

leger in Sydney, Nova Scotia, op 21-jarige leeftijd. Hij geeft aan dat hij 

graag bij de Merchant Marines wil dienen. 

Hij wordt geplaatst bij het #14 Infantry Training Center in Aldershot, Nova 

Scotia, Canada. 

Camp Aldershot ligt net buiten de stad Kentville, Nova Scotia. Het wordt 

geopend in 1904 als trainingskamp voor milities voor infanterie, cavalerie 

en veldartillerie. Op 1 augustus 1941 wordt Hugh Patterson overgeplaatst 

voor 2 maanden naar het # 60 Basic Training Centre in Yarmouth, Nova 

Scotia. Daarna op 2 oktober 1941 volgt plaatsing bij het Coast & Anti-

Aircraft Artillery Training Centre in Halifax de hoofdstad van de provincie 

Nova Scotia. Dit opleidingscentrum is opgericht om kust- en 

luchtafweergeschut te trainen.  

Na deze training wordt hij geplaatst bij de #16 Anti-Aircraft (Machine-

Gun) Battery Artillery Unit op Halifax Fortress op 13 december 1941. Na 8 

maanden training krijgt Hugh Paterson Christie 14 dagen verlof, waarna 

hij ingedeeld wordt bij het Royal Canadian Ordnance Corps op Canadian 

Forces Station Debert.  

Op 8 november 1942 vervolgt hij zijn militaire opleiding op het vliegveld 

in Pennfield waar de #34 Operational Training Unit is gehuisvest. Na een 

kort verblijf daar volgt indeling bij de #36 Operational Training Unit in 

Greenwood, Nova Scotia, op 5 december 1942.  
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Hugh met zijn zus Marion in de zomer van 1942. 

 

 

Foto uit het boek "In the Morning Veterans of 

Victoria County, Cape Breton. 

 

Hij wordt op 3 januari 1943 opgenomen in het militair hospitaal voor 4 

dagen en verlaat het hospitaal weer op 7 januari 1943. Helaas voor korte 

duur want hij wordt weer opgenomen op 13 januari voor 7 dagen.  

Op 13 maart 1943 vervolgt hij zijn opleiding weer in Debert en blijft 

tussen Pennfield en Greenwood pendelen bij de #34 Operational Training 

Unit en de #36 Operational Training Unit. Daarna gaat Hugh Patterson 

Christie van 16 december tot 23 december voor een paar dagen naar de 

Royal Canadian Artillery in Halifax.  

Na zijn kerstverlof gaat hij weer terug naar het #14 Infantry Training 

Center in Aldershot, Nova Scotia, Canada. Opnieuw moet hij opgenomen 

worden in het militair hospitaal en verblijft daar van 29 januari 1944 tot 4 

februari 1944. Reden is onbekend maar tot de periode van 19 februari 

1944 tot 5 april 1944 verblijft hij voor meerdere korte periodes in het 

hospitaal.  

Van 12 juni 1944 tot 30 juni 1944 volgt Hugh Patterson een gun course 

voor geweer, stengun, mortier en bren en wordt gekwalificeerd schutter  

Q II. Op 31 augustus volgt indeling bij de No 1 Brigade Group op Debert 

Camp. Daarna gaat hij op 14 oktober 1944 overzee naar Engeland naar 

het #3 Canadian Infantry Training Regiment. 

Er volgt een zware training in het zuiden van Engeland en op 23 november 

1944 wordt Hugh Patterson Christie ingescheept om overzee naar 

Frankrijk te gaan. Hij wordt ingedeeld bij de #2 Canadian Base 

Reinforcement Group. Het Canadese leger is effectief in het herstellen van 
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eenheden die ernstig personeels- en materieelverlies hebben geleden in 

de strijd. Dit vermogen om de kracht van de gevechtseenheden te 

behouden is van cruciaal belang om het aanvalsvermogen op peil te 

houden.  

 

Op 30 januari 1945 volgt indeling bij de North Nova Scotia Highlanders. 

Nadat het regiment deelneemt aan de Slag om de Schelde, krijgen ze de 

opdracht om deel te nemen aan Operatie Veritable. Die begint op 8 

februari 1945, met als doel het gebied tussen de rivieren de Roer en de 

Rijn vrij te maken van Duitse troepen. Britse en Canadese eenheden 

vallen vanuit het noorden aan, terwijl de Amerikanen de val vanuit het 

zuiden sluiten. Door dammen in de Roer te vernietigen, proberen de 

Duitsers de operatie te belemmeren. 

 

De stad Kleve wordt platgebombardeerd en het zwaarste 

artilleriebombardement van de oorlog valt op de Duitse positie. De slag 

om het Reichswald, zoals Operatie Veritable ook genoemd wordt, is een 

ware uitputtingsslag voor de soldaten en hun wapens. Doordat het is gaan 

dooien en het regent is de ondergrond veranderd in een blubbermassa. 

Als al het water uiteindelijk weg is, slaagt de operatie en met Operatie 

Plunder, die van start gaat in de nacht van 23/ 24 maart, wordt de Rijn bij 

Wesel overgestoken met als doel, het belangrijke Ruhrgebied in handen te 

krijgen en verder Duitsland in te trekken.   
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Bron : No Retreating Footsteps 

De North Nova Scotia Highlanders krijgen de order om richting Bienen te 

trekken. Bienen wordt zeer stevig verdedigd door een groot aantal 

machinegeweren. Ze gaan alleen, de tanks en andere voertuigen zijn te 

kwetsbaar in de smalle straatjes, ze zijn een te gemakkelijk doelwit voor 

antitankgeschut en pantzerfausts. De Wasps hadden kunnen helpen, maar 

alle drie zijn kapot of zijn uitgeschakeld. 

De Compagnie gaat door veel vijandelijk vuur wat van alle kanten komt. 

De mannen rennen naar de weg Speldrop-Bienen. Slechts acht mannen 

weten naar de andere weg te komen richting een huis wat zich daar 

bevindt. Ze lopen een Duitse officier tegen het lijf die het huis uitstapt en 

schiet de commandant neer die voor zijn leven lang verlamd raakt. Ook de 

pelotonssergeant Propokchuk raakt gewond door een schot door beide 

benen, sleept zich over de weg met zijn geweer als kruk om de gewonde 

commandant te helpen en de mannen verder aan te sporen om de klus te 

klaren.  

De 24-jarige Private Hugh Patterson Christie  neemt 

het initiatief om samen met de overige mannen het 

huis te bestormen. Samen met vier mannen valt hij 

een machinegeweerpost aan. Hij moet dit met de 

dood bekopen. Zijn lichaam wordt later gevonden 

met een van zijn handen op de loop van een MG 42. 

Drie andere gesneuvelde Canadezen militairen liggen 

vlak bij hem. Hugh Patterson Christie sterft  in 

Bienen, Duitsland, op 25 maart, twee dagen voor 

zijn 25e verjaardag. 
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Hij wordt eerst begraven op de tijdelijke begraafplaats bij de Rosan Farm 

in Bienen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canadese soldaten bezoeken later de graven van hun kameraden bij de Rosan Farm.         

Foto Josef Becker, historicus Bienen. 

 

Op 6 december 1945 wordt Hugh Patterson Christie herbegraven op de 

Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, graf XVII. G. 13. 

 

“A LOVING SON IS GONE 

A VOICE WE LOVED IS STILL 

A FAITHFUL SOLDIERS NOBLE END ” 

 

Onderscheidingen Hugh Patterson Christie: 1939-1945 Star, France en 

Germany Star, War Medal 1939-1945 and Canadian Volunteer Service 

Medal and Clasp. 
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Levensverhaal: Gijs Krist, Research Team Faces To Graves.  

Bronnen:  

Commonwealth War Graves Commission 

Library and Archives Canada  
Wikipedia 
Canadiansoldiers.com 

Nova Scotia Archives 

 

 

 

Op het plein voor de kerk in Bienen herinnert een plaquette aan de muur 

aan de zware strijd. 

Foto Kim Huvenaars – Faces to Graves. 
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In de kerk in Bienen ligt de ‘Roll of Honour’, een gedenkboek met de 

namen van alle slachtoffers van de slag om Bienen: Britse, Canadese en 

Duitse soldaten bij elkaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Faces to Graves. 
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Hugh Christie wordt in Englishtown, Canada herdacht op het Memorial. 

Bron : Flickr.com 

 

 


