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       Sidney Benjamin McCrea 

 

Persoonlijke informatie: 

Sidney Benjamin McCrea, jongste zoon van Thomas McCrea en Mary Anne 

Sanquin, wordt geboren op 3 februari 1919 te Stoughton, Saskatchewan, 

Canada en groeit op, op de boerderij van zijn vader ten zuidoosten van 

Stoughton. 

Zover bekend bestaat de familie McCrea uit tien personen. Naast de jonge 

Sidney, zijn er ook nog George (de oudste), Janet, Mabel, Dorothy, Ethel, 

James en Kathleen. Het gezin McCrea is lid van de United Church of 

Canada.  

Sidney heeft de 8 groepen van de basisschool (Primary School) op het 

platteland van Saskatchewan doorlopen. Daarna geniet hij maar een jaar 

middelbaar onderwijs (High School). Sidney legt geen examens af en haalt 

geen diploma’s. Hij is op dat moment niet erg enthousiast over school en 

leren. Op zijn 15de verlaat hij dan ook de school om thuis op de boerderij 

te helpen. Dit doet hij ongeveer 4 jaar. 

Rond zijn 19de jaar stapt Sid samen met een paar andere jonge mannen 

op een goederentrein naar Ontario op zoek naar werk.  

 



Sidney is schijnbaar niet iemand 

die van stilzitten houdt. 

Aangekomen in Toronto-Ontario 

vindt hij al snel werk als 

vrachtwagenchauffeur bij Imperial 

Oil in Toronto. Na ongeveer 4 

maanden wordt Sidney echter  

ontslagen door gebrek aan werk. 

 

                                                                                               Imperial tankstation in St. Catherines, Ontario circa 1940           

  

Hierna heeft Sidney nog verschillende 

baantjes. Zo werkt hij ongeveer 5 

maanden op een boerderij in Otterville 

(Ontario), ongeveer 4 maanden bij het 

aanleggen van een luchthaven in 

Brantford (Ontario) en ongeveer 2 jaar 

op een tabaks-boerderij in Ontario. 

 

           Tabaksplantage in Ontario, Canada. 

 

Sidney is een stevig gebouwde man met een goed uiterlijk met een 

rustige, openhartige en vriendelijke manier van doen.  

 
Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog gaat Sid in dienst bij het 

leger. In deze tijd ontmoet hij Mildred D. E. Fraser en zij trouwen op 5 

februari 1941 in Orillia, Ontario. Samen krijgen ze twee dochtertjes;  

Donna Mirthe McCrea - geboren op 28 augustus 1941 en Carol Ann 

McCrea – geboren op 01 maart 1944. 

 
 

Militaire gegevens: 

Sidney meldt zich op 29 mei 1940 aan te 

Londen, Ontario. Hij wordt ingedeeld bij het 

Royal Canadian Regiment (R.C.R.). Met dit 

regiment begint Sidney ook de Infantry 

Reserve Training Centre (IRTC) op Camp 

Borden.     Basic training Camp Borden 

           



Hierna wordt Sidney, per 26 mei 1941, als 

“Gunner” overgeplaatst naar het Coast 

Defence & Anti-Aircraft Artillery Training 

Centre (CD&AAATC) op Camp Debert, waar hij 

algemene diensten verrichtte. 

 

Overgebleven barak Camp Debert, tegenwoordig museum 

 

Op 1 juli 1942 wordt Sidney bevorderd tot “Bombardier” (Korporaal bij de 

Artillerie). 

 

Op 1 juli 1943 wordt hij overgeplaatst 

naar de Canadian Radio Detection 

Finder Training School te Barriefield 

(CRDFTS). Door de overplaatsing van 

Sidney naar het militaire kamp in 

Barriefield, verhuist het jonge gezin 

McCrea naar Stoughton, naar de 

boerderij van vader McCrea. 

          Camp Barriefield, Ontario, 1934   
 

Omdat Mildred een tweede kind verwacht in februari 1944, wordt 

geadviseerd Sidney, voor de basis training, zo dicht mogelijk bij huis te 

plaatsen, nl. in Barriefield. Dit lijkt raadzamer dan hem, zoals gewoonlijk 

de procedure is, over te plaatsen naar het dichtstbijzijnde trainings-

centrum bij Camp Debert. De afstand Barriefield – Stoughton is altijd nog 

ongeveer 2800 kilometer. 

Vanaf 24 augustus 1943 hoort Sidney bij de Reinforcement Unit van de  

Royale Canadian Artillery (RCA). 

 
Op 10 november 1943 wordt hij bestraft voor het feit dat hij -na een 

verlofperiode van 16 dagen- gedurende ruim 16 uur onwettig afwezig is 

geweest. Het levert hem een zware berisping op. 

 
Op 4 december 1943 is Sidney ruim 1 uur te laat aanwezig waardoor hij 

zich schuldig maakt aan militair plichtsverzuim. Deze keer wordt hij 

zwaarder gestraft en op 9 januari 1944 wordt hij  “veroordeeld” voor 7 

dagen beperkte bewegingsvrijheid op Camp Barriefield. Als bijkomende 

straf wordt Sidney ook gedegradeerd terug naar Gunner. 

Begin januari 1944 wordt Sidney’s functioneren nader bekeken. Sidney 

maakt op zijn superieuren de indruk betrouwbaar te zijn en heeft de 

kenmerken een goede soldaat te worden.  



Ze vragen zich af waarom Sidney zo lang “algemeen” is gebleven, gezien 

het feit dat hij dit “algemeen” zijn aardig beu blijkt te zijn. Ondanks dat 

Sidney op dat moment al geruime tijd in het leger zit, heeft hij al twee 

jaar geen training meer genoten.  

 

Sidney wil door met zijn training bij de Royal Canadian Artillery (R.C.A.). 

en lijkt goede vooruitzichten te hebben bij de Veldartillerie. Het wordt 

daarom raadzaam geacht hem door te laten gaan naar de basisopleiding. 

 

 

15 Februari 1944 wordt Sidney 

overgeplaatst naar het Canadian Army 

Trainings Centre (CATC) te Petawawa. 

14 Mei 1944 wordt hij ondergebracht 

bij de Trainingscentre Brigade Group 

op Camp Debert. Hier is Sidney in 1941 

ook al gelegerd geweest. 

 

 

 

Camp Petawawa 1943 

 

Sidney is op 2 maart 1944 opnieuw geïnterviewd en geschikt bevonden 

voor taken als schutter. Hij blijkt goede mogelijkheden te hebben als 

onderofficier. De voortgang van de training moet zorgvuldig worden 

gevolgd. Aanbevolen wordt Sidney te trainen al schutter. 

8 April 1944 wordt opgemerkt dat Sidney met succes zijn Artillerie 

Training heeft afgerond. Hij is nu geschikt en beschikbaar voor inzet in 

Europa. 

26 Juni 1944 scheept hij dan ook in te Canada. Na een zeereis van 9 

dagen komt hij op 4 juli 1944 in Engeland aan als lid van de 1ste Canadian 

Army Reinforcement Unit (1CARU). 

Na een kort verblijf in Engeland scheept Sidney, ondertussen lid van het  

Canadian Infantery Corps (CIC), op 16 oktober 1944 als onderdeel van 

het 4de Canadian Infantery Reinforcement Unit (4CIRU) in Engeland in en 

17 oktober 1944 komt hij dan eindelijk in België op het vaste land van 

Europa aan. 

 

Op 18 oktober 1944 wordt Sidney ingedeeld bij zijn nieuwe eenheid; de 

Royal Hamilton Light Infantry. 



De Royal Hamilton Light Infantry is ontstaan in 

Hamilton, Ontario in december 1862 als het 

'13th Battalion Volunteer Militia (Infantry), 

Canada’. Op 01 mei 1920 wordt de eenheid 

omgevormd tot het Royal Hamilton Regiment. 

Het regiment bestaat uit 4 bataljons. Op 15 

maart 1927 krijgt de eenheid de naam Royal 

Hamilton Light Infantry. De eenheid wordt op 01 

september 1939 gemobiliseerd als onderdeel 

van de Canadian Active Service Force. Op 22 juli 

1940 wordt de Royal Hamilton Light Infantry 

ingescheept voor vertrek naar Groot Brittannië. 

 

De Royal Hamilton Light Infantry neemt 

op 19 augustus 1942 deel aan de 

catastrofale aanval op Dieppe aan de 

noordelijke kust van Frankrijk. Van de 

582 soldaten die bij deze mislukte 

aanval in de morgen landen, komen er 

na de aanval maar 102 terug. Er 

sneuvelen die ochtend 197 soldaten, er 

worden 174 soldaten gevangen 

genomen en er zijn, inclusief 

gevangenen, 194 soldaten verwond. 

 

De Royal Hamilton Light Infantry keert op 5 

juli 1944 terug naar Frankrijk als onderdeel 

van de 2e Canadese infanteriedivisie, en 

blijft tot het einde van de oorlog vechten in 

Noordwest-Europa. Het overzeese bataljon 

wordt vervolgens ontbonden op 31 december 

1945. Op het vaste land van Europa trekt de 

Royal Hamilton Light Infantry al strijdend 

richting Nederland.  

 

Majoor J.M. Figott en leden van zijn compagnie van de Royal Hamilton Light 

Infantry knielend bij de graven van Canadese soldaten gedood te Dieppe op 

19 augustus 1942. Dieppe, Frankrijk, 1 september 1944. 

 

 

Een verlaten “Dingo Scout Car” direct na de aanval 

op 19 augustus 1942 op het kiezelstrand van 

Dieppe. 

 



Zij nemen in 1944 deel aan gevechten in 

en rond onder andere Falais Pocket 

(augustus), De Schelde 

(oktober/november), Woensdrecht en 

Zuid-Beverland (oktober). In 

februari/maart 1945 bereikt het regiment 

het Rijnland. Na zware gevechten 

(operatie “Veritable – operatie 

“Blockbuster” – etc.) trekken zij door 

richting Groningen om de rest van 

Nederland te bevrijden van de Nazi-

bezetting. 

Personeel van de Royal Hamilton Light Infantry in GM 

C15TA gepantserde vrachtwagens in Krabbendijke,  17 

October 1944. 

 

Medisch Informatie:  

 

Sidney is een goed uitziende jonge man met een lengte van ongeveer 

1.70 meter, groene ogen en bruin haar. 

 

Op 23 september 1941 wordt hij opgenomen in het militaire ziekenhuis te 

Halifax, tijdens zijn verblijf op “Camp Debert”. Op 30 september 1941 

wordt hij daar weer ontslagen. 

 

Op 25 augustus 1943 wordt Sidney opgenomen in het “Barriefield 

Camphospital” tijdens zijn verblijf in Barriefield. Uit dit hospitaal wordt hij 

op 07 september 1943 weer ontslagen. 

 

Ook op 18 januari1944 wordt hij voor een periode van 7 dagen in het 

“Barriefield Camphospital” opgenomen, tijdens zijn verblijf in Barriefield. 

Hier wordt hij op 25 januari 1944 weer ontslagen. 

 

Wat hem gedurende deze opnames mankeerde is verder niet bekend. 

 
 

De laatste dagen:  

 

19 februari 1945, 11 dagen na de start van operatie “Veritable”, voert 

Sidney met zijn Royal Hamilton Light Infantry harde gevechten ten 

zuidoosten van Kleve. Het hardnekkig verzet van de vijand in deze sector 



bevindt zich vooral tussen het Moyland Wald, 

een smalle strook bos halverwege tussen 

Kleve en Kalkar, en de hoofdweg van Goch 

naar Kalkar. 

Op 21 februari 1945 wordt de Royal Hamiton 

Light Infantry bezocht door de commandant 

van de Brigade. Hij treft een regiment aan dat 

zeer gemotiveerd en erg eigenzinnig is. Ook is 

het regiment zeer gretig en fanatiek over het 

aantal vijandelijke tanks dat uitgeschakeld is. 

 

Als gevolg van de hevige gevechten verliest de vijand de controle over de 

wegen die van cruciaal belang zijn en kan het regiment doorgaan richting 

Xanten met als einddoel het oversteken van de Rijn. Op 22 februari 1945 

gaat “Operation Blockbuster” van start. 

Waar het regiment zich bevindt op het moment dat Sidney zijn leven 

verliest, 23 februari 1945, is ten tijde van het opmaken van dit 

levensverhaal niet bekend. 

 

 Sidney is na zijn overlijden op die 

23ste februari begraven in een 

tijdelijk graf op de tijdelijke militaire 

begraafplaats van de Canadese 3e 

divisie te Bedburg-Hau (Duitsland). 

 

 

 

Op 6 december 1946 wordt zijn stoffelijk 

overschot herbegraven op het Canadees 

Oorlogskerkhof te Groesbeek. 

 

  Hij ligt begraven in plot 11 – rij A – graf 13 

 

 



 Ontvangen Onderscheidingen: 

 

                            
1.            2.    3.        4.

          

 
1. 1939 – 1945  Star         2. France & Germany Star 

3.  1939 – 1945  War Medal        4. Canadian Volunteer Service Medal & Clasp 
 

 

 

Door echtgenote ontvangen telexbericht van het overlijden van Stewart 
 

 
 

Een pagina uit het “Soldiers Service Book” van 
Sidney, met een geschreven gedicht aan zijn 

vrouw Mildred: 
 

“Remembrance to my wife” 
 

“It does not need a special day, 
To bring you to my mind, 

For days I do not think of you, 
Are very hard to find, 

As each day dawns I think of you, 
As each night falls I pray for you, 

Some day, some time my eyes shall see, 
The face I keep in memory.” 



 

 
 

"McCrea Island" in Reindeer Lake, Saskatchewan is 

vernoemd naar Lance Corporal Sidney B. McCrea, 

die het hoogste offer bracht en zijn leven gaf om de 

vrijheid van onze land te verdedigen. 

 

 
 

 
 

            Vader van Sidney  Moeder van Sidney 

 
James Thomas McCrea groeit op in de Shannon regio van New Brunswick 

en werkt als jonge man op de schepen van St. John. In 1898 gaat hij 
richting het westen, naar Douglas, Manitoba en reist verder naar 

Stoughton, Saskatchewan. Tom, wat een bijnaam van hem is, neemt een 
boerderij over even ten westen van Stoughton. Hier leert hij Mary-Ann 

Sanguins kennen en trouwt met haar in 1905. 

 

Tom en Mary brengen acht kinderen groot. Mary overlijdt in 1962, Tom 

overlijdt op 03 november 1967. 

 
 



 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Sidney Benjamin McCrea 
 

Lest We Forget 

Militaire documenten: Library and Archives Canada 

Internet Sites:  

 http://www.cwgc.org/ 

 http://www.bac-lac.gc.ca 

 https://www.forces-war-records.co.uk 

     https://www.findagrave.com 

http://search.ancestry.com/search/category.aspx?cat=39 

http://www.cmp-cpm.forces.gc.ca/dhh-dhp/his/ol-lo/vol-tom-3/par2/rhli-eng.asp  

http://www.rhli.ca/museum 

http://www.ibiblio.org/hyperwar/UN/Canada/CA/Victory/             

http://www.vac-acc.gc.ca 

https://www.wikitree.com                                                                             

http://www.canadaatwar.ca   

http://www.100yearsoffreedom.ca/en/history.html 

http://militarybruce.com/canadian-army-training-centres-of-wwii/  

http:/imharchive.ca                                                                                                        

Library and Archives Canada 

War Diaries Royal Hamilton Light Infantry.   
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