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Reid, Bryce Joseph 

Private 

North Nova Scotia Highlanders 

Royal Canadian Infantry Corps 

B 155139 

 

 

 

 

 

 

 

Bryce Joseph Reid wordt geboren op 25 januari 1923 in Ganovalley, 

Ontario, als kind van Canadese ouders Viola May en John Thomas. Zijn 

vader is vliegtuigwerker. Ze trouwen op 8 maart 1922 en krijgen vier 

kinderen. Bryce is de oudste. Hij heeft een jongere broer, Harry Louis en 

twee jongere zussen: Margaret Ellen en Carmen Elgin. Broer Harry raakt 

gewond tijdens zijn diensttijd in Europa. 

Het gezin is aangesloten bij de presbyteriaanse kerk. Bryce gaat tot Grade 

9 naar een openbare school in Richmond Hill. Hij werkt een jaar als 

machine-operator bij een papierfabriek. Vanwege de mobilisatie wordt hij 

op 26 november 1942 ingeschreven bij het leger. Op 9 maart 1943 rondt 

hij zijn basistraining van 44 dagen af in Brantford, Ontario. 

Hij en Margaret Monica Rose (geboren op 24 mei 1922) uit Richmond Hill 

kennen elkaar al zeven jaar als ze op 22 oktober 1943 toestemming 

krijgen om te trouwen. Hun bruiloft is op 11 januari 1944. Op 13 maart 

wordt Bryce opgeroepen en twee dagen later heeft hij een medische test. 

Hij is op dat moment 21 jaar, heeft blauwe ogen en blond haar, is 1.75 m 

lang en weegt 69 kg. 

In het rapport staat dat hij bij oververmoeidheid last heeft van zijn rug. 

Aangezien hij op dat moment geen beperking aan zijn rug heeft en 

bewegen zonder probleem gaat, luidt het oordeel dat hij een goede 

gezondheid heeft. Hij kan Engels lezen en schrijven, autorijden en een 

motor repareren, maar koken kan hij niet. Hij houdt van sporten. 
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Op 25 mei 1944 maakt Bryce de overtocht naar het Verenigd Koninkrijk 

en op 30 juli gaat hij door naar het Europese vasteland. In de maanden 

die volgen trekt het regiment via Frankrijk en België naar Nederland. In 

januari 1945 bezetten de North Nova’s ongeveer een maand lang 

versterkte posities in loopgraven langs de grens van het Reichswald 

tussen Nederland en Duitsland. Ze bezetten ook de baksteengebieden 

(brickyards) langs de Rijn, ongeveer drie tot vijf kilometer ten oosten van 

Nijmegen, waarbij de Duitsers aan de andere kant van de rivier vaak op 

hen schieten. 

Op 26 januari 1945 wordt in Canada zijn dochter Linda Jean geboren. 

Bryce zal haar echter nooit zien, want hij overlijdt niet veel later in 

Duitsland. Twaalf dagen na haar geboorte, op 8 februari, beginnen de 

soldaten een groot offensief om de westoever van de Rijn vrij te maken 

van de overgebleven Duitse troepen. De Duitsers hebben de meeste 

dammen in de rivier in het gebied opgeblazen, zodat een groot deel van 

het lage land onder water staat. 

Op 14 februari neemt de compagnie van Commanding Officer David 

Dickson een positie in bij een dijk langs de Alter Rhein, een zijrivier van 

de Rijn. Een officier van de Stormont, Dundas and Glengarry Highlanders 

arriveert in de middag en zegt dat hij de opdracht heeft gekregen om 400 

meter over de dijk naar de andere kant te gaan. Dickson biedt aan om 

met hem mee te gaan en ze waden tot aan hun middel in het water, 

terwijl ze hun geweren boven het hoofd houden. Ze komen terug en 

melden dat er aan de andere kant van de positie van de North Nova’s 

geen Duitsers lijken te zijn. 
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Diezelfde nacht gaat een patrouille van acht man onder leiding van 

Lieutenant Boudreau over de verhoogde weg naar een klein Duits dorp 

genaamd Warbeyen, ongeveer anderhalve kilometer verderop en aan de 

westkant van de Rijn, bij Emmerich. Dickson is erbij, net als Bryce. Ze 

denken dat ze veilig zijn, maar worden plots beschoten door Duitsers die 

zich in een bakstenen gebouw verstoppen terwijl ze zich voorbereiden op 

hun vertrek. Bryce wordt geraakt en Dickson en Corporal Bates slepen 

hem naar een schuilplaats achter een huis, in afwachting van nog een 

aanval. 

De Duitsers blijven echter op hun post en bestoken het huis ongeveer een 

uur lang met mortieren. De rest van de patrouille gaat terug, in de 

veronderstelling dat de drie mannen zijn gedood. Na een paar uur 

besluiten Dickson en Bates rond middernacht om Bryce om de beurt terug 

te dragen naar veilig gebied. Uiteindelijk verstoppen ze hem in een 

greppel onder leren jassen, terwijl ze teruglopen om een brancard te 

halen. 

Als ze terug zijn bij hun linies, wordt er een patrouille op uit gestuurd om 

Bryce op te halen. Als ze hem vinden, ontdekken ze dat hij zwaarder 

gewond is geraakt dan aanvankelijk gedacht. Waarschijnlijk is Bryce 

overleden tijdens het dragen. 

Hij heeft op dat moment bij zich: een identiteitsarmband, persoonlijke 

brieven, foto’s en snapshots, religieuze kaarten, een portemonnee, drie 

medaillespeldjes en een vulpen van het merk “Waterman”. Op 27 februari 

1945 stuurt het leger Margaret Monica Reid een brief over het overlijden 

van haar man. 

Bryce Joseph Reid wordt tijdelijk begraven bij de kerk in Warbeyen, 

Duitsland. Later wordt hij herbegraven op de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, graf XIX. B. 14.  

 

 

 

 

 

 

 

                Foto Alice van                     

 Bekkum 
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De inscriptie op zijn grafsteen luidt: 

 

          A FAITHFUL HUSBAND 

            ONE OF THE BEST 

         MAY GOD GRANT HIM 

             ETERNAL REST 

 

 

Onderscheidingen: 

1939-1945 Star 

France & Germany Star 

War Medal 1939-1945 

Canadian Volunteer Medal with Clasp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tefke van Dijk, Research Team Faces To Graves. 

 

Geraadpleegde bronnen: 

- Commonwealth War Graves Commission 

- Library and Archives Canada 

- Major David Dickson 
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Tijdens al zijn bezoeken aan de militaire begraafplaats in Groesbeek, 

brengt Major David Dickson een eerbetoon aan het graf van Bryce Reid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Alice van Bekkum – mei 2007. 


