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COURTENAY Kenneth Wesley           

Private    

L/106938  

South Saskatchewan Regiment  

Royal Canadian Infantry Corps  

  

Kenneth gaat in dienst als hij net 19 jaar oud is. Bij zijn indiensttreding is 

hij een man met een redelijk lichaamsbouw die 51 kilo weegt en 1,71m 

lang is. Hij heeft bruin haar en blauwe ogen. Er wordt opgemerkt dat 

Kenneth toen een slordig uiterlijk had, maar met zijn foto als bewijs, 

vinden we dat dit niet waar is. 

 

L106938. Wie weet dat er zoveel achter een nummer zit? Een leven en 

een verhaal. Dit is het regimentsnummer van de jonge man, Kenneth 

Wesley Courtenay. Lang voordat hij wordt aangenomen bij het South 

Saskatchewan Regiment, maakt hij deel uit van een groot gezin en lijkt hij  

op ieder van ons. 

 

 

 

Kenneth wordt geboren in Kipling, 

Saskatchewan. Dit is dezelfde plaats waar het 

huwelijk van Sarah Agnes en Frederick 

Samuel Bell Courtenay, de ouders van 

Kenneth, plaats heeft gevonden. Hij is de 

oudste van zes kinderen! Na hem komen 

Eileen, Joyce, Murray, Joan en Donna. 

Kenneth heeft veel jongere broers en zussen 

die naar hem opkijken. 
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Kenneth krijgt een opleiding van zeven jaar en verlaat de school op 16-

jarige leeftijd wegens gebrek aan belangstelling, zoals vermeld in zijn 

dienstverband papieren. Ik weet zeker dat dit een gevoel is waar we het 

allemaal van tijd tot tijd over eens kunnen zijn. Het leven van een tiener 

is in de jaren 30 heel anders op het gebied van middelbare school en 

thuisleven. Destijds studeerde een groot deel van de mannen en vrouwen 

niet af. Hij doet graad 5 opnieuw vanwege ziekte en graad 7 ook. 

Daarna werkt hij twee en een half jaar als bezorger voor Reid’s drogisterij 

in Regina. Zijn vader verblijft voornamelijk in het buitenland bij het Royal 

Canadian Army Services Corps als stafsergeant. Daarom kan ik me 

voorstellen dat hij de rol van man in het huishouden speelt als zijn vader 

weg is. Men denkt dat hij na zijn schooltijd helaas een weinig ambitieuze 

houding heeft aangenomen. In de inschrijvingspapieren legt de 

examinator van het leger echter uit dat hij gelooft dat Kenneth met enige 

motivatie een behoorlijk efficiënte soldaat kan worden. Ondanks het 

gebrek aan opleiding van Kenneth gelooft hij dat hij zichzelf kan 

verbeteren door middel van een nieuw leven in de infanterie. 

 

In diensttreding en Militaire Dienst 

Soldaat Kenneth Wesley Courtenay wordt geïnterviewd en op kracht 

gebracht bij het South Saskatchewan Regiment van het Canadian Infantry 

Corps. Na enig onderzoek wordt hem aanbevolen om de infanterie te 

ondersteunen. Ongeacht hoe ver het met zijn formele opleiding staat, 

scoort hij vrij goed op zijn legerintelligentietest. Op 15 september 1943 

wordt deze jongeman in het leger opgenomen. 
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Canada - 15 september 1943 - 12 juli 1944. 

Op dit moment dient Kenneth in Canada om getraind te worden. De jonge 

man wordt eerst overgeplaatst naar Yarmouth, Nova Scotia. Na een 

training in Yarmouth wordt in een vervolgbrief over de voortgang van 

Courtenay uitgelegd dat hij een behoorlijk intelligente jongeman is en nu 

kan worden overgeplaatst naar  een training voor gevorderden in Camp 

Borden, Ontario. De A-19 is een trainingsschool die hij daar bezoekt. Op 

17 mei 1944 voltooit hij zijn korpsopleiding. Hij wordt ook een 

gekwalificeerde motorrijder op 7 april 1944. Kenneth is klaar om overzee 

te gaan met het Royal Canadian Army Services Corps. 

        Personeel van de Trainingsschool 

 

U.K. - 13 juli 1944 - 22 september 1944,  

De tijd die hij in het VK doorbrengt, wordt voornamelijk besteed aan 

training en voorbereiding. 

Noordwest-Europa - 23 september 1944 - 12 januari 1945.  

In die tijd vindt in Europa de Slag om de Schelde plaats in Noord-België 

en Zuidwest-Nederland. Het eerste Canadese leger krijgt de 

verantwoordelijkheid om het gebied te bevrijden van Duitse bezetters. 
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Na die strijd hebben Canadezen vervolgens de leiding over de belangrijke 

linie naar Nijmegen. Canada speelt een enorm grote rol bij het bevrijden 

van de Nederlanders die lijden onder Duitse macht. De oorlogsdagboeken 

van het South Saskatchewan Regiment tonen de betrokkenheid bij deze 

veldslagen en campagnes. Ook bewijzen de militaire dossiers van Kenneth 

dat hij in deze periode in Noordwest-Europa was. Het South 

Saskatchewan Regiment verhuist voor een paar dagen naar Nijmegen 

waarna het op 10 januari wordt overgebracht naar een heuvel bij Mook. 

Als ze daar aankomen, zoeken ze dekking in loopgraven en doen 

sneeuwpakken aan, maar krijgen ze toch de kans op een korte rustpauze, 

een wasbeurt en een film. De volgende dagen zijn vol van gebeurtenissen 

met vijandige scherpschutters en verkenners. Deze vijandelijke activiteit 

heeft uiteindelijk het einde van Kenneth's jonge leven tot gevolg. 

In de militaire oorlogsdagboeken wordt gedocumenteerd dat op de 11e 

een patrouille wordt uitgezonden de loopgraven in tegen de Duitsers, die 

zij "Jerries" noemden. Deze patrouilles duurden twee dagen en veel 

mannen kwamen in actie. De meeste verslagen zullen aantonen dat 

Kenneth Wesley Courtenay sterft op 12 januari 1945, na een ernstige 

verwonding opgelopen op de 11e. Maar als je de oorlogsdagboeken van 

South Saskatchewan over die dag leest, wordt die beschreven als een 

volledig rustige dag, waarop niets bijzonder belangrijks gebeurt. Volgens 

die documenten vallen er geen slachtoffers op de dag van zijn vermeende 

dood. 

 

 

Op 13 januari 

worden twee 

gesneuvelden 

gemeld, 

veroorzaakt 

door 

vijandelijk 

vuur vroeg in 

de ochtend. 

We kunnen 

niet 

bevestigen 

dat hij 

inderdaad op 

12 december 

is overleden, of dat hij toch op 13 januari is overleden, het is gewoonweg 

niet geregistreerd. Ongeacht de dag, de wereld verloor een nobele man ... 
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Hij is begraven op de Groesbeek Canadian War Cemetery, graf III. C. 8. 

 

 

Hij is niet dood, maar slaapt 

 

Levensverhaal van Victoria Colyn, Ponoka, Alberta. 

 

 

 

 

Biografie beschikbaar gesteld aan Faces To Graves, met dank aan Ron 

Labrie. 
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