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Spencer, Clyde Alexander                  
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Royal Canadian Infantry Corps 

G – 1890 

 

 

 

 

 

 

 

Clyde Alexander Spencer wordt geboren op 5 mei 1924 in Parker’s Ridge, 

N.B. Zijn beide ouders zijn van Schotse komaf. Zijn vader, Harvey 

Tennyson Spencer is een Eerste Wereldoorlog veteraan en dient in de 

Veterans Guard of Canada. Moeder Mary Elizabeth overlijdt in december 

1929, Clyde Alexander is dan pas vijf jaar oud. Samen met zijn broertje 

Leon George wordt hij opgevoed door zijn vader en grootmoeder. In 1943 

hertrouwt zijn vader, Clyde Alexander blijft liever bij zijn grootmoeder en 

gaat bij haar wonen. 

Clyde Alexander is Baptist. 

 

Hij doet het goed op school. Van zijn zesde tot zestiende bezoekt hij een 

school in Parker’s Ridge. En hoewel hij er veel plezier in heeft stopt hij 

halverwege Grade 8 om te gaan werken zodat hij zijn eigen brood kan 

gaan verdienen. In de zomer werkt hij op boerderijen en in de winter is hij 

houthakker. In zijn vrije tijd speelt hij graag softbal of gaat zwemmen, 

vissen, jagen of skiën. Hij leest graag fictie en kranten. Drinken doet hij 

niet. De laatste vijf maanden voor zijn aanmelding werkt hij bij Arthur 

Burnett in Springhill, N.B. Na de oorlog wil hij graag bij deze werkgever 

terugkeren. 
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Vanuit Springhill meldt hij zich op 23 augustus 1943 in Fredericton, N.B. 

aan voor actieve dienst in het Canadese leger, Clyde Alexander is dan 

negentien jaar oud en vrijgezel. 

  

Hij wordt omschreven als een gezonde jongeman, betrouwbaar, 

vriendelijk, goed gehumeurd, coöperatief en strijdlustig. Hij is nooit 

serieus ziek geweest en heeft nooit in het ziekenhuis gelegen. Hij is 1,72 

meter lang, weegt 62 kilogram. Hij heeft grijze ogen en lichtbruin haar. 

Hij geeft aan een opleiding tot motorrijder en monteur te willen volgen, dit 

krijgt hij ook mee als aanbeveling van de dienstdoende kapitein tijdens 

zijn aanmeldingsinterview.  

Clyde Alexander begint zijn diensttijd in het trainingscentrum A13 in 

Listowel, Ontario. Hier verblijft hij twee maanden. Hij wordt in Listowel 

geschikt verklaard voor een opleiding tot monteur. 

    

In november 1943 wordt hij overgeplaatst 

naar Camp Borden, Ontario om zijn training 

te vervolgen. In de bijna vijf maanden die 

hij hier doorbrengt, met een kort verlof met 

Kerstmis, haalt hij zijn kwalificatie als Class 

3 Driver en rond hij zijn monteursopleiding 

af en is hij klaar voor dienst overzee.  

 

Vanuit Transit Camp Windsor gaat Clyde Alexander op 30 maart 1944 aan 

boord om verscheept te worden naar Engeland. Zaterdag 8 april gaat hij 

van boord en verandert zijn rang van Trooper naar Private en wordt hij 

ingedeeld bij de Canadian Base Reinforcement Group. Drie maanden 

training in Engeland maakt hem klaar om verscheept te worden naar 

Frankrijk, hier arriveert hij op vrijdag 14 juli 1944. De nationale feestdag 

in Frankrijk waarbij de Franse Revolutie van 1789 wordt herdacht. Vier 

jaar lang, vanaf 1940, is deze dag in Frankrijk geruisloos voorbij gegaan. 

In 1944 wordt deze voor het eerst weer voorzichtig gevierd op Franse 

bodem in de bevrijde gebieden in Normandië.  

 

Camp Borden, 1940 
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Clyde Alexander wordt een week na aankomst in Frankrijk ingedeeld bij de 

Calgary Highlanders. De Highlanders zijn dan onderdeel van Operatie 

Atlantic en bevinden zich ten zuiden van Caen, Normandië. Na de val van 

Caen hebben de Duitsers zich onder andere teruggetrokken op de 

heuvelrug van Verrières en kunnen op die manier alle troepenbewegingen 

van de geallieerden in de gaten houden. Zo ook Hill 67. Hoewel de kilt al 

in 1939 niet meer gedragen wordt op het slagveld klinken op 19 juli voor 

het eerst en laatst deze oorlog de doedelzakken die de Calgary 

Highlanders in hun voorwaartse troepenbeweging begeleiden, 

heuvelopwaarts. Dertig minuten nadat de Calgary Highlanders de heuvel 

hebben ingenomen blijken de Duitsers zich toch niet zo heel makkelijk 

over te geven. Een gevecht van drie dagen volgt, éénendertig Canadese 

soldaten sneuvelen op Hill 67. De Calgary Highlanders trekken verder naar 

het zuiden, naar Claire Tison. 

Clair Tison is een dorp met wat stenen boerderijen, gelegen in een vallei 

aan de rivier de Laise. Na een dag lopen, het is 12 augustus en een zeer 

warme dag, gaan de Highlanders de nacht in zonder slaap. Om 01:45, het 

is een donkere, mistige nacht, wordt de aanval ingezet.  Allereerst wordt 

Le Mesnil ingenomen, een dorp ten noorden van Clair Tison. Op 13 

augustus, om 14.00, wordt de aanval op Clair Tison ingezet. De 

Canadezen worden hevig onder vuur genomen door Duitse 

legereenheden, maar in de avond is de brug over de Laise ingenomen 

door de Highlanders en krijgen ze na veel inspanning even rust. Om 

daarna, in september 1944, betrokken te zijn bij de slag om Duinkerke, 

Frankrijk en Oostende aan de Belgische kust. Via Brugge trekken de 

Highlanders om de oostelijke rand van Antwerpen, richting Hoogerheide 

en de slag om de Schelde. Het is dan september 1944, Clyde Alexander is 

nu één maand in West-Europa. De slag om de Schelde duurt vijf weken, 

met enkele van de moeilijkste gevechten uit de gehele oorlog, maar de 

Canadezen slagen er, samen met de Polen en Britten, in om de 

Scheldemonding weer open te krijgen voor vervoer over water naar 

Antwerpen. Na deze strijd, waarbij de Calgary Highlanders grote verliezen 

lijden, maken de Highlanders zich op voor een lange winter in de 

omgeving van Nijmegen. 

 

Vanaf 8 februari 1945 zijn de Calgary Highlanders onderdeel van Operatie 

Veritable in het Reichswald. Na hevige gevechten is het eind maart 

eindelijk mogelijk de Rijn over te steken en kan een enorme troepenmacht 

beginnen aan de bevrijding van Oost- en Noord-Nederland. De Canadezen 

trekken via Ulft, Terborg en Gaanderen op richting Doetinchem. 
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Op zondag 1 april 1945, het is Eerste 

Paasdag, bereiken Canadese troepen 

via de Terborgseweg Doetinchem. Ze 

worden aan de oostelijke stadsrand 

opgewacht door mensen van het 

verzet. Na een kort overleg rukken de 

Canadezen op naar het centrum, 

terwijl een grote troepenmacht om de 

stad trekt. 

In en rond de binnenstad ontbrandt 

vervolgens een heftige strijd. De 

Duitsers hebben de wegen 

geblokkeerd met tramwagons, volgegoten met beton. De Canadezen 

zetten onder andere vlammenwerpers in om de Duitsers uit te schakelen. 

Tientallen Duitsers vinden daarbij de dood en vele panden branden af. 

Ook sneuvelen negen Canadezen.  

Pas de volgende middag, maandag 2 april, Tweede Paasdag, is 

Doetinchem bevrijd. 

 

Eén van de negen omgekomen Canadezen is de 20-jarige Clyde Alexander 

Spencer. Eerste Paasdag, zondag 1 april, raakt hij zo zwaar gewond in de 

straten van Doetinchem dat hij wordt vervoerd naar een eerste hulppost 

van zijn regiment. Maandag 2 april overlijdt Clyde Alexander aan zijn 

verwondingen en wordt tijdelijk begraven in Bedburg, Duitsland. Op 13 

augustus 1946 ontvangt vader Harvey een brief dat zijn zoon is 

herbegraven in Groesbeek, plot XIV. A. 11. 

 

Clyde Alexander Spencer heeft na 589 dagen actieve dienst de volgende 

onderscheidingen ontvangen: 

 1939 – 45 Star 

 France & Germany Star 

 War medal 

 Canadian Volunteer Service Medal & Clasp 

 

 

 

 

 

Canadese verkennerseenheid aan de 

Terborgseweg, 1 april 1945  

(Foto: Hans Hendriksen ©)   
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Monument in het Mark Tennantplantsoen in Doetinchem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLESSED 

ARE THE PURE IN HEART 

FOR THEY SHALL SEE GOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal: Sigrid Norde Research Team Faces To Graves 

 

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

contact op met info@facestograves.nl 

 

Bronvermelding 

Commonwealth War Graves Commission 

National Library and Archives Canada 

mailto:info@facestograves.nl
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http://www.calgaryhighlanders.com/ 

http://www.bac-lac.gc.ca/eng/discover/military-heritage/first-world-war/first-

world-war-1914-1918-

cef/Pages/image.aspx?Image=112927a&URLjpg=http%3a%2f%2fdata2.archives

.ca%2fcef%2fgat3%2f112927a.gif& 

http://militarybruce.com/abandoned-canadian-military-bases/canadian-army-

training-centres-of-world-war-ii/ 

https://www.torontopubliclibrary.ca/detail.jsp?Entt=RDMDC-

TSPA_0002112F&R=DC-TSPA_0002112F 

https://www.75jaarvrijheid.nl/2138329-14-juli-1940-de-fransen-vieren-hun-

nationale-feestdag-in-londen 

https://mijngelderland.nl/inhoud/canons/doetinchem/doetinchem-in-de-tweede-

wereldoorlog 

https://www.hummelo.nl/geschiedenis-hummelo/tweede-wereldoorlog/547-de-

bevrijding-van-hummelo-2-april-1945.html 

http://www.hanshendriksen.net/ 
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