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William Dale Bates wordt geboren op 13 februari 1924 in Cookshire, 

Quebec. Hij is de zoon van Clayton en Pearle Bates. Hij heeft twee zussen, 

Marion en Charlotte, en één halfzusje, Doreen. De familie bezoekt de 

Church of England. 

William verlaat het basisonderwijs op jonge leeftijd. Na Grade 5, hij is dan 

9 jaar, gaat hij aan het werk op de boerderij van zijn ouders in Cookshire. 

Op 26 mei 1943 meldt William zich in Quebec aan voor actieve dienst in 

het Canadese leger.  

 

Hij is dan 19 jaar oud, 1.66 meter lang en weegt 56 kilo. Hij heeft blauwe 

ogen en blond haar. Na terugkeer uit Europa wil hij weer gaan werken op 

de boerderij van zijn vader. 

In juni 1943 begint zijn basistraining in Lauzon en Montmagny, beide in 

Quebec. Waarna hij zijn training vervolgt in Petawawa, Ontario en Debert, 

Nova Scotia. In Petawawa raakt hij gewond tijdens de training, hij kneust 

een middenhandsbeentje in zijn linkerhand. 
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Op 11 april 1944 is zijn basistraining in Canada afgerond en stapt William 

aan boord van een schip dat hem naar Engeland brengt. 

Na aankomst op 18 april verblijft William voor langere tijd in verschillende 

trainingscentra en stapt hij op 13 juli 1944 opnieuw aan boord van een 

schip dat hem naar Frankrijk zal brengen.  

 

Daar wordt hij op 17 juli ingedeeld bij het regiment van The Queen’s Own 

Cameron Highlanders. Dit regiment is op dat moment in stelling gebracht 

voor Operatie Atlantic en bevindt zich in de buurt van Fontenay-le-

Marmion., een dorp gelegen in de heuvels van Verrieres tussen Caen en 

Falaise in Normandië, Frankrijk. De Duitse artillerie is zo sterk dat de 

aanval op Fontenay-le-Marmion wordt afgeblazen. Er worden nieuwe 

plannen gemaakt en op 24 juli zijn de Cameron Highlanders onderdeel van 

Operatie Spring en wordt de volgende aanval ingezet. Maar opnieuw loopt 

deze niet zoals gepland. Duitse Panzerdivisies zetten zwaar geschut in. 

Pas in de avond van 8 augustus bereiken de Cameron Highlanders 

Fontenay-le-Marmion. William, nog geen maand aan het front, raakt 

tijdens de bombardementen door granaatscherven zo zwaargewond aan 

zijn linkerbeen, linkerarm en borst dat hij wordt gerepatrieerd naar 

Engeland. 

 

In Crowthorne, Engeland, wordt William opgenomen in het #17 Canadian 

General Hospital. Acht weken zit hij met zijn been en arm in het gips. 

Later, op 8 september, wordt hij overgebracht naar het Roman Way 

Convalescent Hospital in Colchester. Zijn been en borst genezen goed. 

Zijn linkerarm blijft lang verlamd, in het spaakbeen zitten nog 

granaatsplinters maar de artsen adviseren deze niet te verwijderen. 

Uiteindelijk wordt William op 18 oktober 1944 voldoende genezen 

verklaard en wordt hij overgeplaatst naar een revalidatiecentrum waar hij 

weer op krachten kan komen.  Hij verblijft daar tot 8 november en wordt 

sterk genoeg verklaard om terug te keren naar het front.  

Ditmaal wordt William naar Italië verscheept. Op 12 december stapt hij 

aan boord van een schip en wordt, eenmaal aan land, ingedeeld bij het 

Perth Regiment.  

Dit regiment is sinds hun eerste slag bij Arielli, op 17 februari 1944, dan al 

bijna een jaar actief aan het Italiaanse front en is in augustus 1944 

onderdeel van de legermacht die vecht aan de Gothic Line. Het Perth 

Regiment is het eerste Canadese regiment dat succesvol is in deze slag. 

Het Canadese leger trekt daarna langzaam verder richting het noorden en 

gaat in november een maand in reserve. In december, vlak voor de komst 

van William, zijn de troepen in de buurt van Ravenna.  
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Waar William precies als onderdeel van de algemene versterkingen wordt 

toegevoegd aan het Perth Regiment is lastig te achterhalen. Het zal aan 

de oostkust van Italië zijn geweest in de buurt van Ravenna. In de 

maanden daarna wordt er hevig gevochten door zijn regiment in het 

noorden van Italië. Door het winterweer en het bergachtige gebied komen 

de troepen langzaam vooruit. De Canadezen, al sinds juli 1943 onderweg 

van zuid naar noord Italië, zijn niet betrokken bij de laatste veldslagen in 

Italië. In februari 1945 wordt het 1st Canadian Corps, als onderdeel van 

Operation Coldflake, samen met de British 5th Infantry Division vanuit 

Livorno (aan de westkust) verscheept naar Marseille, Zuid-Frankrijk, om 

in noordwest Europa te worden toegevoegd aan de First Canadian Army. 

Zo komt William, na twee maanden in Italië, opnieuw in Frankrijk terecht 

en is hij op weg naar Nederland. 

Vanuit Marseille is William vijf dagen onderweg naar de grens met België, 

waarna zijn regiment wordt toegevoegd aan de First Canadian Army. Het 

is dan begin maart en Operation Veritable is nog in volle gang. De Slag 

om het Rijnland zal nog tot 11 maart duren. Op 24 maart is het mogelijk 

de Rijn over te steken en vertrekt het Perth Regiment richting Arnhem. 

Op 2 april wordt eerst Driel bevrijd door het Perth Regiment. De volgende 

dag wordt het regiment aangevallen en raakt William gewond. Kogels uit 

een machinegeweer hebben zijn 

onderrug geschampt. Hij wordt tot 

11 april behandeld in een 

veldhospitaal. Op 15 april keert hij 

terug bij zijn regiment dat, na de 

bevrijding van Arnhem, op weg is 

naar Otterlo en Barneveld. Perth 

Regiment – In de bossen ten noorden van 

Arnhem 
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Twee dagen later, op 17 april, is William één van de bevrijders van 

Otterlo. Van generaal Eisenhower komt daarna het bevel tot het 

verdedigen van de Grebbelinie. Dat duurt voor het Perth Regiment niet 

lang. Terwijl een grote troepenmacht de linie blijft verdedigen, trekken zij 

door naar het noorden van Nederland. William is onder andere betrokken 

bij de bevrijding van Sneek en Delfzijl.  

De slag om Delfzijl duurt tien dagen. De stad wordt op 2 mei 1945 

bevrijd. Twee dagen later capituleren de Duitse troepen en vertrekt het 

Perth Regiment naar het westen van Nederland om daar ondersteunende 

taken uit te voeren. William verlaat echter al op 29 april al zijn regiment. 

Hij gaat negen dagen op privéverlof naar Engeland voor medische 

assistentie. Of hij opnieuw gewond is geraakt, is niet duidelijk op te 

maken uit zijn dossier. 

Op 9 mei keert hij terug in Nederland en wordt op 18 mei herenigd met 

zijn regiment. Echter, twee dagen later, wordt hij toegevoegd aan het 

regiment Calgary Highlanders, “A” Company, op dat moment 

gestationeerd in de omgeving van Apeldoorn. De Canadezen verblijven, 

voornamelijk door gebrek aan scheepsruimte, nog maanden na de 

bevrijdingsdag in Nederland. Ze helpen bij puinruimen en wederopbouw. 
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En misschien worden er vriendinnetjes 

bezocht. In het soldatenboekje van William 

staan verschillende namen en adressen in 

België en Nederland. Maar uiteindelijk 

heeft deze tijd voor William een droevige 

afloop.  

 

 

 

 

 

 

 

Op zaterdag 28 juli 1945 wordt er voor vijfentwintig jongens van de “A”-

Company een uitje georganiseerd naar Apeldoorn. Rond een uur of twee 

komt William twee kameraden tegen in de Stationsstraat. De twee 

jongens hebben zojuist een fles sterke drank (cognac) gekocht bij een 

Nederlander. Dit ondanks de waarschuwingen vanuit de legerleiding om 

geen illegaal gestookte drank te kopen. ’s Avonds dansen de jongens in de 

Canada Club in Apeldoorn en rond 22.30 uur keren ze terug in hun kamp,  

alwaar ze de fles cognac leegdrinken. Deze fles is niet de enige die dat 

weekend wordt verkocht door de drankstokers in Apeldoorn. Al op 

vrijdagavond de 27e worden er door drie Canadezen twee flessen illegaal 

gestookte cognac gekocht. Ze betalen hiervoor met tabak, sigaretten, 

chocolade, een T-shirt en 25 gulden. Op zaterdag worden er drie flessen 

gekocht door Canadese soldaten. Ze betalen hiervoor 500 sigaretten. Of 

William één van de kopers is, is niet duidelijk. Wat helaas wel duidelijk is, 

is dat de drank William fataal is geworden. Op maandag 30 juli wordt hij 

door één van zijn kameraden kreunend gevonden in zijn tent. Er wordt 

direct gevraagd om medische assistentie en tien minuten later wordt 

William meegenomen in een jeep naar een eerstehulppost. Hier kunnen ze 

helaas niets meer voor hem betekenen. William sterft op 21-jarige leeftijd 

volgens het autopsierapport, aan alcoholvergiftiging. 

 

William is niet de enige die dat weekend sterft door het drinken van de 

alcohol. Ook Private Comeau van het Regiment de Maisonneuve is 

slachtoffer van de slecht gestookte drank. Daarnaast worden drie soldaten 

opgenomen in het ziekenhuis met vergiftigingsverschijnselen. Eén van hen 

zal blijvend blind zijn. 
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Naar de dood van William wordt uitgebreid onderzoek gedaan. Zijn 

kameraden en meerderen worden verhoord. Ook de drankstokers uit 

Apeldoorn worden door de plaatselijke politie aan de tand gevoeld. Er zijn 

uitgebreide verslagen, maar of er mensen veroordeeld zijn wordt hieruit 

niet duidelijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Canada zal met veel verdriet gereageerd zijn op het nieuws. William zal 

niet meer terugkeren op de boerderij van zijn ouders.  

William krijgt een tijdelijk graf in Nijmegen, vanwaar hij is overgeplaatst 

naar de Canadese Oorlogsbegraafplaats Groesbeek, graf III. E. 13.  

 

William Dale Bates heeft de volgende onderscheidingen ontvangen: 

 1939 – 1945 Star 

 Italy Star 

 France & Germany Star 

 War Medal 1939 – 1945  

 Canadian Volunteer Service Medal & Clasp 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal: Sigrid Norde, Research Team – Faces To Graves 
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