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McNally, Andrew John Jerad 

Private  

1st Canadian Parachute 

Battalion 

Royal Canadian Infantry Corps 

M56079 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Andrew (Andy) wordt geboren op 24 mei in het district Dromore, Union of 

Omagh in het Graafschap Tyrone in Noord-Ierland. Zijn ouders zijn 

Andrew McNally en Annie, geboren McCormick. Zijn vader is Sergeant bij 

de Royal Irish Constabulary. Er is hem een aanbod gedaan om naar 

Canada te komen en een functie bij de politie van de stad Vancouver BC 

te aanvaarden. Na enige overweging verlaten Andrew en Annie Ierland 

met hun twee zonen. Ze komen in mei 1927 aan in Canada. 

Aan boord van het schip is een grote groep Ieren die als kolonisten naar 

West-Canada komen. De moeder van Andy is erg eenzaam en nerveus om 

naar Vancouver te gaan en bespreekt met haar man om met de kolonisten 

mee te gaan in de trein naar Vermilion Alberta. Vandaar gaan ze naar een 

nederzetting in Clandonald, Alberta. Er is nog geen huis voor hen 

gebouwd, dus worden ze naar Red Deer gestuurd om daar te wonen 

totdat er meer huizen klaar zijn. In Red Deer wordt een derde zoon 

geboren. In 1928 verhuizen ze terug naar Clandonald. Andrew Sr. weet 

heel weinig van landbouw, maar ze houden het vijf jaar vol en verhuizen 

vervolgens naar Edmonton AB, waar Andrew bij de stadspolitie gaat. Op 

dat moment hebben ze zeven kinderen. 
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De twee oudste jongens Andy en Albert gaan naar de St. Alphonsus 

school. Andy houdt van sport en is geliefd bij alle leraren en 

medeleerlingen. Ze houden van zijn Ierse accent. 

Het gezin woont de missen bij in de St. Alphonsus Katholieke Kerk. Andy 

is jarenlang misdienaar. Ik denk dat zijn moeder hoopte dat hij priester 

zou worden. Later gaat Andy naar de St. Joseph middelbare school. 

Als oudste van nu elf kinderen is Andy een grote hulp voor zijn ouders. 

Elke zaterdag organiseert hij een schoonmaakactiviteit: iedereen die oud 

genoeg is krijgt opdrachten en Andy gedraagt zich als een sergeant-

majoor en zorgt ervoor dat iedereen zijn werk doet. 

Als Andy zeventien is en nog steeds op school zit, melden veel van de 

studenten zich bij de strijdkrachten als WOII net is begonnen. Andy wil 

zich ook opgeven. Zijn vader moet schriftelijk toestemming geven 

aangezien Andy te jong is. Men denkt dat Andy veilig in Canada zal 

blijven. Een jaar later zoekt het leger soldaten om vrijwilligers te trainen 

voor de 1st Canadian Paratroops. 

Andy sluit zich bij hen aan en wordt naar Fort Bening Georgia, VS 

gestuurd. Andy vertelt ons dat het erg moeilijk is en dat er maar weinigen 

geslaagd zijn, maar Andy heeft het gehaald. Hij komt twee weken thuis en 

zonder dat we het toen wisten, wordt hij overzee gestuurd. Zijn moeder 

en familie zijn erg bezorgd. De vader van Andy zit nu in het leger. 

We hebben geprobeerd bij te houden waar Andy is. Hij zal schrijven 

wanneer hij maar kan. Hij is nu betrokken bij de D-Day-invasie bij Arman. 

Andy raakt gewond in december 1944. Als de plannen voor de oversteek 

van de Rijn worden gemaakt, vindt men dat Andy niet gezond genoeg is, 

maar hij wil meedoen aan de grote aanval, dus mag hij gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Andy. 
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Op 24 maart 1945 neem het 1st Canadian Parachute Battalion deel aan 

Operatie Varsity om de geallieerde grondtroepen die deelnemen aan 

Operatie Plunder te ondersteunen. 

De operatie is een succes, maar brengt grote verliezen met zich mee. 

Meer dan 1100 Britse, Canadese en Amerikaanse luchtlandingstroepen 

sneuvelen die dag. Het 1st Canadian Parachute Battalion verliest ongeveer 

70 man. 

 

Andy komt om het leven bij die aanval op 24 maart 1945, slechts 20 jaar 

oud. 

 

Zijn moeder ontvangt op 24 maart, 1945 een telegram met de mededeling dat Andy is 

gesneuveld… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andy wordt eerst begraven in Essen, Duitsland. Een priester uit dat gebied 

schrijft het gezin en dat doet goed. 

 

Later wordt Andy's lichaam overgebracht naar Nederland naar de 

Groesbeek Canadian War Cemetery, grafreferentie XXII. C. 12. 

 



4 
 

Andy’s onderscheidingen: 
- 1939-45 Star 
- France & Germany Star 
- Defense Medal 
- War Medal 1939-45  
- Canadian Volunteer Service Medal with clasp. 

 

Zijn vader schrijft een brief aan de militaire instanties waarin hij zich afvraagt of 

Andy al voldoende hersteld was van de verwondingen die hij eerder had 

opgelopen om hem weer in actief deel te laten nemen aan de strijd… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal door zijn zus Anna, beschikbaar gesteld aan Faces to 

Graves, met dank aan zijn zus Dymphna Darby. 

Bronnen: 

Commonwealth War Graves Commission 

Library and Archives Canada 
Foto 1 Andy: Wouter van Dijken 
Foto 2 Andy: Brent Walker jmilitaria@gmail.com 

  

Dymphna zegt: 

“Elk graf werd aan een Nederlands gezin toegewezen. We hadden enkele 

jaren contact met de familie die het graf van Andy verzorgde dankzij 

vertalingen door onze pastoor.  

Er werd ons verteld dat het graf van Andy van generatie op generatie 

wordt verzorgd. Heel erg bedankt aan de geweldige families. Verschillende 

broers, neven en vrienden van Andy hebben het graf van Andy bezocht, 

vooral zijn Paratrooper BAND OF BROTHERS.” 

 

mailto:jmilitaria@gmail.com
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17 april 2016 – foto’s Alice van Bekkum. 

 

           Jim Miklos was Andy' best friend.  
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