William James Mennie

Private G10190
Carleton & York Regiment
Infantry Signaler Group C

Persoonlijke informatie:
William James Mennie werd op 2 februari 1920 geboren in New Hills, Aberdeen,
Schotland. Hij was één van de drie kinderen van William Mennie. Zijn moeder
Maggie Mennie overleed in 1925 op 36 jarige leeftijd.
De rest van het gezin verhuisde naar Canada, waar William's vader later
hertrouwde. William James Mennie had een zus, Helen en een broer, George
Alexander Mennie, die ook in actieve dienst omkwam tijdens de oorlog. George
sneuvelde op 15 augustus 1944, 22 jaar oud. William was lid van de
Baptistenkerk en woonde in Blacks Harbor, New Brunswick toen hij in Saint John
dienst nam. Bij zijn indiensttreding was hij in goede gezondheid, 1.83 m lang en
woog 76 kg. Op 7 maart 1944 William trouwde hij met Mercedes Corinne
Anderson uit Pennfield Ridge, New Brunswick.
Militaire gegevens:
William James Mennie nam dienst op 13 februari 1939 in Saint John, New
Brunswick en werd aanvankelijk ingedeeld bij de 8th Anti-Aircraft Battery. Na
zijn opleiding in Saint John werd hij op 27 september 1941 heringedeeld bij de
7th Anti-Aircraft Battery en overgeplaatst naar St. John’s in Newfoundland. Daar
bracht hij de meeste tijd door in Gander en werd hij gedetacheerd bij de Royal
Canadian Air Force. Hij kreeg opdracht een gascursus bij het Canadese
Trainingscentrum voor Handvuurwapens te volgen. Na een kort verblijf in het
militair hospitaal volgde hij een opleiding in chemische oorlogvoering en moest
zich weer bij de gascursus terugmelden. Op 11 november 1943 ging William naar
Bedford, Nova Scotia voor een vervolgopleiding luchtafweer, gevolgd door nog
eens twee trainingen in Halifax en Windsor, en een laatste in Utopia, New
Brunswick. Hij kreeg vijf dagen kerstverlof. Daarna ging hij naar Barryfield,
Ontario, waar hij werd opgeleid tot radiotelefonist voor de infanterie. Op 25
november 1944 ging hij scheep naar het Verenigd Koninkrijk waar hij op 5

december aankwam. Hij verliet het Verenigd Koninkrijk op 16 februari 1945 om
naar West-Europa te gaan, waar hij de volgende dag aankwam. Op 2 april werd
hij overgeplaatst naar het Carleton and York Regiment (C&YR). In maart 1945
had het C&YR net de campagne in Italië achter de rug. [Dit regiment had in juli
1943 deelgenomen aan de invasie van Sicilië en was de 20 maanden daarna
betrokken bij een groot aantal belangrijke gevechten: om de Gullit, bij Ortona, in
de Liri-vallei en om de Gotische Lijn, naast vele andere gevechtsacties.]
Kort na de aankomst van het C&YR in Nederland werd William Mennie bij dit
regiment geplaatst; hij zou er slechts 18 dagen dienen voor hij sneuvelde.
De laatste dagen:
Het C&YR was betrokken bij de poging om op 12 april 1945 het Apeldoorns
Kanaal in Apeldoorn over te steken en aan de overkant een bruggenhoofd te
vormen. Ze stuitten op grote tegenstand en op 15 april bleek dat
tankondersteuning nodig was. Omdat de vijand zo dichtbij was werd dit bericht
niet per radio doorgegeven, maar werd er een ordonnans naar de 1000 yards
naar achteren gelegen commandopost gestuurd. Ondanks het zware
machinegeweervuur kwam de ordonnans aan en de tanks kwamen om de
opmars te ondersteunen.
Bij de volgende zuiveringsactie werden veel Duitsers gevangen genomen. Er
werden opstellingen verkend ter voorbereiding van de oversteek van het kanaal
en de verovering van de stad Apeldoorn.
Het plan voorzag in een oversteek op 16 april om 22:30 uur. Omdat Duitse
troepen de stad intussen hadden verlaten werd er geen verzet geboden zodat het
kanaal al voor 20:00 uur kon worden overgestoken. Omstreeks 23.00 uur ’s
avonds had de genie de beschadigde brug versterkt en klaar voor gebruik. Het
West Nova Scotia Regiment stak het kanaal over op 17 april om 01:00 uur en
nam de stad met weinig moeite in. Terwijl andere regimenten hun opdrachten
uitvoerden brak het C&YR het verzet van de vijand door gebruik te maken van
Wasp vlammenwerpers. Sommige regimenten stuitten later op die dag op
weerstand, maar niet het C&YR. Ze namen tijdens het voortzetten van de aanval
een groot aantal krijgsgevangen. Op 19 april stuitte het CYR af en toe op
weerstand, maar vervolgde de opmars en maakte extra krijgsgevangenen.
Op 20 april zuiverde het C&YR negen dorpen en een deel van het dorp Ham,
waar ze op machinegeweer - en antitank vuur stuitten. Alle zijwegen werden
verkend en die bleken aangelegd met kinderkopjes. Sommige stenen waren
weggehaald en teruggeplaatst waardoor de verdenking rees dat er mijnen onder
lagen. Het C&YR had deze dag twee slachtoffers te betreuren: één man raakte
gewond en één man werd gedood. De man die sneuvelde was William James
Mennie.

Medische dossiers:
William Mennie werd op 13 november 1939 voor negen dagen opgenomen in het
Lancaster ziekenhuis. Hij werd opnieuw opgenomen op 15 maart 1941 voor een
röntgenfoto van zijn borstkas en hij onderging nieuw onderzoek. Alles bleek in
orde en hij werd ontslagen op 26 maart. Hij bezocht het militair hospitaal ook
toen hij in Gander was.

Lest We Forget:
William James Mennie sneuvelde in Nederland tijdens de gevechten op 20 april
1945, 25 jaar oud. Na de dood van soldaat Mennie zijn er nog maar drie
militairen van het C&YR tijdens de gevechten gedood. De oorlog in Europa zou
binnen 17 dagen voorbij zijn.
William Mennie werd oorspronkelijk begraven op de begraafplaats van de RK
Kerk in Langenoord. Hij werd later herbegraven op de Canadese
oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, 4 mijl ten zuidoosten van Nijmegen,
Nederland (XIV. H. 6). Zijn onderscheidingen zijn de 1939-45 Star, France and
Germany Star, Defense Medal, 1939-1945 War Medal, CVSM met gesp. Twee
maanden na zijn dood werd zijn zoon William James Alexander Mennie geboren.
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Video William James Mennie: https://youtu.be/ToDQT79o8Ys

Biography courtesy of the Lest We Forget initiative of Belleisle Regional
High School, Springfield, NB
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De grafsteen van William James Mennie in Holland. De neeft van William James Menie’s zoon
Knielt bij het graf.

Foto’s uit de verzameling van William James Alexander Mennie, zoon van William James Mennie.

