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Currie, John James     

Corporal 

Royal Regiment of Canada 

Royal Canadian Infantry Corps 

B 142059 

 

 

 

 

 

 

 

                Corporal 

John James Currie, roepnaam ‘Jim’, is geboren op woensdag 17 februari 

1916 in Hepworth, Ontario, Canada. Zoon van Samuel George Currie 

(1888) en Lilly Margaret Funston (1885). Ze zijn getrouwd in Dundalk, 

Ontario, Canada op 19 oktober 1913. Verder bestaat het gezin uit twee 

zusters: Margaret Jane Currie, geboren en overleden in 1914, slechts 

zeven maanden oud en jongste zus Linda Mae Currie, geboren in 1918. 

Moeder Lilly komt te overlijden op 20 maart 1918 op 33-jarige leeftijd. 

Zijn vader hertrouwt later met Mrs. Winnifred Currie. Als 

geloofsovertuiging is het gezin protestant (Baptist) en is woonachtig in 

Hepworth, Ontario, Canada.  

John James gaat naar de openbare school tot graad 7, maar voltooit de 

middelbare school niet. Hij is veel afwezig om te helpen op de 

familieboerderij en heeft ook nooit een technische opleiding afgerond. Op 

zijn 15e jaar verlaat hij school om te gaan helpen op zijn vaders boerderij, 

waar hij $ 7,50 per maand verdient. Daarnaast gaat hij als chauffeur 

/inpakker werken voor Hepworth Furniture Company in Southampton, 

Ontario, Canada. Daar verdient hij $ 25,00 per maand. Het bedrijf is 

gespecialiseerd in goedkope slaapmeubels en eettafels.  
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Bron : Facebook 

Little Furniture 

Limited. 

 

 

 

 

 

 

    Hepworth Furniture Company in Southampton, Ontario, Canada.          

                              

Op 6 Juni 1940 trouwt John James met Roxie Marilyne Tyree (1912) uit 

Detroit, Michigan, Amerika en ze gaan wonen in Southampton, Ontario, 

Canada. Uit dit huwelijk wordt een dochter, Kathy Mae, geboren op 8 

december 1942 in Detroit, Michigan, Amerika. 

Het werk bij Hepworth Furniture Company doet hij 7 jaar lang totdat hij 

zich aanmeldt in het Canadese leger op 4 februari 1943 in Owen Sound, 

Ontario Canada. Hij wordt ingedeeld bij de Infanterie (Motors) #4 Coy in 

Toronto, Canada.  

John James heeft bruin haar en bruine ogen, op zijn rechterhand heeft hij 

een klein litteken. Hij weegt bijna 65 kilogram en heeft een lengte van 

1.74 meter. Zijn hobby is mechanische reparatie en hij speelt graag 

basketbal (centrum), softbal, ijshockey (op de rechtervleugel) en hij gaat 

graag jagen. 

Bij zijn aanmelding in het leger wordt hij beschreven als tenger gebouwd  

en van nature zenuwachtig. John wordt ook beschreven als slordig in 

spraak en uiterlijk, van gemiddelde intelligentie en mogelijk emotioneel 

zwak vanwege factoren zoals de gezondheid van zijn ouders en 

schoonouders en geldproblemen.  

Desalniettemin wordt opgemerkt dat John een stabiele werknemer is met 

een goede staat van dienst en goede aanbevelingen ontvangen heeft van 

zijn voormalige werkgevers. Hij is een adequate chauffeur en coöperatieve 

rekruut. John hoopt terug te keren naar zijn baan als chauffeur voor de 

Hepworth Furniture Company, die hem op zijn beurt werkgelegenheid 

heeft beloofd na de oorlog. 
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   #32 BTC in Peterborough. Bron:www.peterboroughmuseumandarchives.ca 

Op 2 maart 1943 vervolgt John James zijn militaire basistraining bij #32 

BTC in Peterborough. Hier verblijft hij tot 30 april 1943, waarna hij bij A-

11 Canadian Infantry Advanced Training Center in Camp Borden zijn Class 

III Qualified Driver Wheel & Tracks behaald. Ook leert John James veel 

van tal van kleine wapens incl. geweren, granaten en explosieven. Hij 

blijft in Canada tot 24 augustus 1943 om de volgende dag naar Engeland 

te gaan. Op 1 september komt hij hier voor verdere training. Hij wordt 

ingedeeld bij het Royal Regiment of Canada. Later dient hij ook bij de 

Queen’s Own Rifles of Canada. Maar vlak voordat hij ingescheept wordt 

naar Frankrijk gaat hij weer terug naar het Royal Regiment of Canada. In 

Frankrijk komt hij aan op 5 juli 1944.  

Het Royal Regiment of Canada wordt ingezet als onderdeel van de 2e 

Canadese Divisie tijdens Operatie Atlantic. Dit is een Brits/Canadees 

offensief, als onderdeel van de Britse Operatie Goodwood, met als doel de 

inname van Caen. Operatie Atlantic vindt plaats tussen 18 en 20 juli 1944. 

Het lukt de Canadezen om de Duitsers aan de rechteroever van de rivier 

de Orne te verjagen en het veroverde gebied tien dagen te behouden. 

Vroeg in de morgen van 18 juli laten geallieerde bommenwerpers 7.700 

ton bommen op Caen vallen. Dit wordt ondersteund door zwaar 

artillerievuur en vanuit het Kanaal met scheepsgeschut. Als het 

bombardement is gestopt, moeten de Britten en Canadezen beginnen met 

het oversteken van de Orne. Het Royal Regiment of Canada weet 

Bourguébus, ten zuiden van Caen, te bevrijden van de Duitse bezetters. 

Ook nemen ze deel aan de slag om Faubourg de Vaucelles. En tijdens de 

omsingeling van Falaise, waarbij de gevechten leiden tot de definitieve 

geallieerde overwinning bij de landing in Normandië. Via Foret de la Londe 

gaat het regiment naar België, om van Duinkerken naar Nederland te 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Canada
https://nl.wikipedia.org/wiki/Canada
https://nl.wikipedia.org/wiki/Operatie_Goodwood
https://nl.wikipedia.org/wiki/18_juli
https://nl.wikipedia.org/wiki/20_juli
https://nl.wikipedia.org/wiki/1944
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orne_(rivier)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Caen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Kanaal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bourgu%C3%A9bus
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gaan om te strijden tijdens de slag om de Schelde van 1 oktober tot eind 

oktober 1944. Op 5 december 1944 wordt John James bevorderd tot 

Corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Royal Regiment of Canada neemt deel aan het Rijnlandoffensief van 8 

februari 1945 tot 25 maart 1945. De operaties zijn gericht op het bezetten 

van het Rijnland en het veiligstellen van een doorgang over de Rijn. Ook 

neemt het regiment deel aan Operatie Veritable, ook bekend als de Slag 

om het Reichswald. Vervolgens wordt het regiment ingezet tijdens de 

strijd om Xanten, die de geallieerden naar de oevers van de Rijn moet 

brengen ter voorbereiding op de laatste aanval op Hitlers Rijk. Daarna 

worden ze ingezet bij de slag om het Twentekanaal.  

Op 1e paasdag 1 april 1945 komen Britse verkenners tot aan het 

Twentekanaal bij Delden.  

Zij worden zwaar onder vuur genomen door de Duitsers die aan de 

overzijde van het kanaal zitten. Op drie plekken proberen de Canadezen 

het kanaal over te steken. Bij Almen (waar op 2 april een klein 

bruggenhoofd is gevormd), Goor en Delden. Almen is het eerste dorp van 

de gemeente Lochem dat op 2 april 1945 wordt bevrijd.  

Aan de overzijde van het kanaal hebben zich Duitse Fallschirmjäger 

ingegraven. Op 3 april, aan het eind van de middag, begint de Canadese 

aanval bij Delden, ter hoogte van de sluis in Wiene waar het kanaal het 
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smalst is. Met boten wordt geprobeerd op verschillende plekken het 

kanaal over te steken. De tegenstand van de jeugdige Duitse Herman 

Goering Divisie is hevig en aan beide zijden moeten flinke verliezen 

worden geïncasseerd. Canadese soldaten die de overkant hebben bereikt, 

raken ingesloten en moeten eigen artillerievuur trotseren. 

In de nacht van 3 op 4 april barst de hel los rond het Twentekanaal bij 

Wiene. Ten koste van zware verliezen en dankzij staaltjes van 

heldenmoed wordt een bruggenhoofd gevormd en een Bailey-brug gelegd 

over het kanaal.  

In de nacht van 2 op 3 april 1945 raakt John James Currie bij Almen 

gewond als zijn eenheid daar als eerste met boten het Twentekanaal 

oversteekt.  

    Patersklooster te 's-Heerenberg Bron : Berghapedia.nl 

Hij wordt overgebracht naar het Canadese Hospitaal (2nd Canadian 

Casualty Clearing Station) in het Patersklooster te 's-Heerenberg, waar hij 

op 5 april op 29-jarige leeftijd aan zijn verwondingen overlijdt.  

Hij wordt tijdelijk begraven op de Algemene Begraafplaats in ’s 

Heerenberg. Burial I.D. 97456576 Row 3 Grave 5.  

Op 22 januari 1946 wordt John James ‘Jim’ Currie herbegraven op de 

Canadese Oorlogsbegraafplaats Groesbeek, graf  XVII. F. 4.  

 

“KATHY MAE'S DADDY” 

        

http://www.berghapedia.nl/index.php?title=1945
http://www.berghapedia.nl/index.php?title=%27s-Heerenberg
http://www.berghapedia.nl/index.php?title=2nd_Canadian_Casualty_Clearing_Station
http://www.berghapedia.nl/index.php?title=2nd_Canadian_Casualty_Clearing_Station
http://www.berghapedia.nl/index.php?title=Patersklooster
http://www.berghapedia.nl/index.php?title=%27s-Heerenberg
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Onderscheiden met : 1939-1945 Star, France & Germany Star, Defence 

Medal, War Medal 1939-1945, Canadian Volunteer Service Medal & Clasp. 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal : Gijs Krist, Research Team Faces to Graves. 

* Heeft u een foto van deze soldaat of aanvullende informatie neem dan 

contact op met info@facestograves.nl 

 

Bronnen: 
Commonwealth War Graves 

Library and Archives Canada 
Canadiansoldiers.com 

Wikipedia 
Berghapedia 
Bruce County Military History 

 

 

 

 

 

 

 

           Foto: Alice van Bekkum. 
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