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Roy Joseph McIntyre is een van de tien kinderen van Edna (Mary) 

McIntyre en Roy McIntyre. Hij wordt geboren op 29 januari 1925 in 

Fredericton en groeit op in Saint John, New Brunswick. Hij woont zijn hele 

leven op 140 Carmarthen Street in Saint John. Roy heeft twee zussen en 

acht broers. Vier van zijn oudere broers, Harold, Raymond, Arthur en Alan 

zijn ten tijde van zijn indiensttreding in het buitenland. Hij woont samen 

met zijn twee zussen Helen en Edith, evenals met zijn jongere broer 

Douglas. Drie van zijn broers hebben elders gewoond. Roy is bekend met 

het leger en verlangde er naar om er ooit deel van uit te maken, net als 

zijn broers, die idolen zijn waar hij naar opkijkt. 

Roy is opgegroeid in de Anglicaanse kerk. In zijn vrije tijd doet Roy graag 

aan honkbal, kaarten, pool en bowlen. Detective- en stripmagazines 

wekken ook zijn interesse. Als Roy veertien is, voltooit hij klas zes na het 

overdoen van een klas. Van al zijn lessen houdt hij het meest van 

rekenen. 

Roy heeft jaren voor zijn indiensttreding gewerkt als bezorger, 

vleessnijder en vrachtwagenchauffeur. Ten tijde van zijn indiensttreding 

werkt hij in het Saint John droogdok en helpt hij met acetyleenwerk. Hij 

wil terugkeren naar zijn vorige baan na zijn diensttijd. 

Roy verklaart dat hij zijn moeder, zijn zus Helen en zijn broer Douglas ten 

tijde van zijn indiensttreding heeft gesteund. Zijn ouders zijn uit elkaar 

maar niet officieel gescheiden. Hij staat het dichtst bij zijn moeder Edna, 

bij wie hij graag wil wonen. Roy is niet zeker van het beroep en het adres 

van zijn vader omdat ze geen contact met elkaar hebben. 
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Militaire achtergrond: sinds juni 1941 neemt Roy deel aan de niet-

permanent actief zijnde militie-reservemacht bij de Saint John Fusiliers. 

Hij woont ook twee zomerkampen in Woodstock bij waar hij werkt als 

vleessnijder. Hij neemt regelmatig deel aan wekelijkse oefeningen. 

Roy meldt zich in dienst op 9 juni 1943 op achttienjarige leeftijd. Hij wil 

worden toegewezen aan het Canadian Armoured Corps (C.A.C.) omdat 

een van zijn broers daar ook is. Als hij dienst neemt, is hij 1.72 m. lang 

en weegt hij 59 kg. Hij heeft een slanke bouw en een jeugdige uitstraling. 

Hij heeft geen gezondheidsproblemen die hem op het slagveld in de 

problemen kunnen brengen. 

Roy schrijft zich in Saint John in en gaat naar Fredericton voor training. 

Zijn volgende stop is Borden, Ontario, waar hij een tweede trainingskamp 

zal bijwonen. Hier kwalificeert hij zich als een klasse drie chauffeur. Op 5 

mei 1944 begint Roy aan zijn reis naar het Verenigd Koninkrijk en hij 

arriveert er zes dagen later. Op 11 mei 1944 wordt Roy aangenomen als 

soldaat bij de cavalerie voor de C.A.C.. Roy breekt zijn hand als hij op 14 

augustus 1944 om 10.30 uur zijn radslagen doet. Dit is de tweede breuk. 

Hij heeft een soortgelijke verwonding opgelopen op 10 juli, met ook een 

hersenschudding, na deelname aan een "vechtpartij" over een 

persoonlijke zaak met Trooper G.O. Cox tijdens de training in Bagshot. Hij 

verlaat Engeland op 18 september en gaat naar Frankrijk. In oktober 

wordt hij voor het eerst opgenomen in het Lake Superior Regiment. 

Het Hoogtepunt van zijn Leven: Het Lake Superior Regiment vertrekt op 

22 augustus 1942 naar Groot-Brittannië. Op 26 en 27 juli 1944 komen ze 

in Frankrijk aan als onderdeel van de Fourth Armoured Brigade (Fourth 

Canadian Armoured Division) en vechten verder in Noordwest-Europa tot 

het einde van de oorlog. Het Lake Superior Regiment is op 20 juli 1944 in 

Normandië. De taak is op dit moment om het Duitse leger te verdrijven en 

hen in Frankrijk te omsingelen. De Lake Superiors zullen de komende tien 

maanden in Frankrijk, België, Nederland en Duitsland vechten. Deze tocht 

naar Nederland zal de geschiedenis van het Canadese leger veranderen, 

omdat het Lake Superior Regiment het eerste onderdeel van  het 

Canadese leger wordt dat deelneemt aan de gevechten en schepen laat 

zinken. Dit vindt plaats rond St. Phillipsland tijdens de slag om de 

Schelde. Op dat moment bombardeert de Lake Superior Unit de 

vijandelijke marineschepen in de haven van Zijpe. De tanks van het 

British Columbia Regiment zijn er om hen te helpen bij de aanval. Het 

Lake Superior Regiment gebruikt anti-tankkanonnen, drie-inch en zes 

pond mortieren als hun vernietigingswapens. De Duitsers vechten slechts 

een kwartier terug voordat ze besluiten het vuren te staken. Het Lake 

Superior Regiment en het British Columbia Regiment claimen hun 

overwinning. 
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Er ontstaat een nieuw gevoel van felheid in de weken die volgen op de 

terugkeer van de Lake Superiors naar de Maas. Dit zijn weken van non-

stop patrouilleren in de hoop informatie te verkrijgen. De Canadezen en 

de Duitsers zijn beiden bereid om harder te vechten. Het weer is koud en 

vochtig, en wandelen en rijden worden moeilijker en gevaarlijker als de 

sneeuw zich ophoopt. 

Operation Veritable (oorspronkelijk gepland voor januari) zal begin 

februari beginnen. Bij deze operatie strijden Canada en het Verenigd 

Koninkrijk tegen Duitsland. De bedoeling is om de Duitse troepen uit het 

gebied tussen de rivieren de Rijn en de Maas te verdrijven en om de vitale 

oorlogsindustrie te isoleren na het bereiken van de westoever van de Rijn. 

Dit zal het Duitsland onmogelijk maken om de strijd voort te zetten 

zonder strijdmiddelen. 

Lest We Forget: Op 17 februari 1945 krijgt Edna McIntyre een brief met 

de mededeling dat haar zoon om het leven is gekomen. In de brief staat 

wat er meteen bekend is over de dood van haar zoon, en dat verdere 

details die men ontvangt onmiddellijk aan haar zullen worden 

doorgegeven. 

Roy sneuvelt op 5 

februari 1945 in 

Nederland.  Hij is 

twintig jaar oud. Hij 

sterft in dienst van 

het gepantserde Lake 

Superior Regiment, 

en wordt  eerst 

begraven op de 

tijdelijke 

begraafplaats in 's-

Hertogenbosch. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: South Alberta Light 

Horse 
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Later wordt Roy herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in 

Groesbeek. Grafreferentie XV. H. 13.   

Awards: Roy's diensttijd in de oorlog wordt zeer gewaardeerd. Om de 

waardering voor zijn dienst te tonen, krijgt hij de 1939-45 Star, de France 

and Germany Star, de War Medal for 1939-45, de CVSM and Clasp. 

 

Private Roy Joseph McIntyre 

Lest We Forget 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal met dank aan het Lest We Forget initiatief van de Belleisle 

Regional High School in Springfield, New Brunswick. 

Levensverhaal ter beschikking gesteld aan Faces To Graves, met dank aan 

Stephen Wilson, Belleisle Regional High School. 
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Van Library and Archives: Brief gestuurd naar zijn moeder. 
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