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William Bruce "Billy" Buck wordt geboren in Simcoe, Ontario op 23 juni 

1923. Zijn familie wonen al jaren in Norfolk County, een vruchtbaar stuk 

land dat grenst aan de noordkust van Lake Erie, bekend om zijn groenten- 

en fruitoogsten, plus een zandgrond ideaal voor het verbouwen van tabak. 

Norfolk is de historische hoofdstad van de tabaksteelt van Canada. 

 

Billy's opa, Joseph Buck, (1847) is een handschoenmaker en trouwt met 

Nancy Jane Udell (1849). Samen wonen ze in Nixon, krijgen een zoon, 

William Austin Buck in 1888. Hij kiest voor het vak van zijn vader, wordt 

ook handschoenmaker, woont in Delhi en trouwt met de 17-jarige 

Charlotte Myrtle Sharman (geb. 1903) uit Charlotteville, op 11 december 

1920. Drie jaar later krijgt het echtpaar de jonge Billy, geboren in Simcoe. 

Hij heeft een broer George en ook een zus Lois. 

 

De familieleden zijn baptisten en enige tijd later verhuizen ze naar 

Kitchener, Ontario, ongeveer 100 kilometer ten noordoosten van Delhi en 

vestigen zich op 41 Ellen Street West. Kitchener in Waterloo County is een 
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grotere stad die bekend staat om zijn uitgestrekte, gemengde industrie en 

omringende heuvelachtige landbouwgrond en bossen, die grotendeels in 

handen zijn van en eigendom zijn van de Mennonietengemeenschap. Het 

huis in Ellen Street staat er nog steeds, in 2020. Billy gaat drie jaar naar 

Kitchener Waterloo Collegiate en krijgt een baan als expediteur bij het 

bedrijf Burns, een vleesverpakker. Op 18-jarige leeftijd meldt hij zich aan 

bij de # 10 Basic Training School, en begint zijn korte maar zeer actieve 

en historische militaire carrière. 

 

Billy's familie staat volledig achter de geallieerde 

zaak. Zijn broer George is schutter in de Royal 

Canadian Artillery en zijn vader, William Austin 

Buck, vocht in WO1 en is daarna een 

krijgsgevangenebegeleider in de kampen 

Gravenhurst en Petawawa, Ontario. 

 

 

 

 

 

Private William Austin Buck (1889-1968) 

 

 

Maar voordat Billy Canada verlaat, verlooft hij zich op 4 februari 1943 met 

zijn geliefde, Mary Elizabeth Burkholder uit Kitchener. Hij is 19 jaar oud. 

Zij is 18, geboren 22 juni 1924, op een dag na precies een jaar jonger dan 

Billy. 

 

In augustus 1941 krijgt Billy de rang van Fuselier bij het # 10 BTC, 

Kitchener. Twaalf dagen voor de aanval op Pearl Harbor krijgt hij de rang 

van Private en de daaropvolgende 27 maanden neemt hij deel aan 

training, die afwisselend in Camps Ipperish, Chatham, London en 

Woodstock Ontario plaatsvindt. In die periode wordt hij getest en 

gekwalificeerd als chauffeur-monteur voor voertuigen op wielen en 

rupsbanden. 
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Op 11 maart 1944, drie maanden voor D-Day, wordt Billy verscheept naar 

Debert, Nova Scotia, een militaire haven. Twee weken later gaat hij aan 

boord van een transportschip dat op 12 april in het Verenigd Koninkrijk 

aankomt. Hij wordt toegewezen aan de 3rd Canadian Infantry Reserve Unit 

(CIRU) en bereidt zich samen met zijn kameraden voor om vanuit 

Engeland naar Frankrijk te vertrekken, hoewel het plan een zeer goed 

beschermd geheim is. Twee weken voor de aanval wordt geen verlof meer 

verleend en de troepen zelf weten niet wat hen te wachten staat. 

 

Op D-Day, 6 juni 1944, vindt Operatie Overlord plaats, en grote aantallen 

Canadese troepen en pantservoertuigen steken het Engelse Kanaal over 

en landen op Juno Beach. Vier dagen later, op 10 juni, komt Billy aan land 

als chauffeur-monteur bij de Highland Light Infantry of Canada, (HLIC), 

onderdeel van de 9th Canadian Infantry Brigade, 3rd Canadian Infantry 

Division. Deze groep strijders streeft ernaar een van de eerste geallieerde 

regimenten te zijn die Duitsland binnenvallen. Gedurende de volgende 8 

maanden slagen ze erin om gebieden in Frankrijk, België en Nederland te 

bevrijden, door bloedige conflicten en hevig verzet te doorstaan in door de 

Duitsers bezette dorpen als Caen, Buron, Falaise, Chambois, Boulogne, 

Calais om uiteindelijk de Schelde-rivierdelta in Nederland binnen te gaan. 

 

Als onderdeel van Operatie Veritable moet het First Canadian Army het 

Rijnland overnemen, een smalle strook land tussen de Maas en de Rijn. 

Om de voortgang van de geallieerden te vertragen, vernietigen de 

Duitsers dijken en laten zij het gebied onder water lopen. Het mildere 

weer en de dooi van februari verzachten de modderige grond en 

belemmeren de opmars van gepantserde voertuigen en artillerie. De HLIC 

gebruikt Buffalo-vaartuigen om personeel en wapenuitrusting over de door 

de Duitsers verlaten wateren te vervoeren. De Waalvlakte is een 

uitgestrekt rivierengebied dat grenst aan de Waal, die in Duitsland zijn 

oorsprong vindt als Rijn. In deze laaglanden bevinden zich grote aantallen 

landmijnen die niet gemarkeerd zijn, en men bevindt zich hier binnen het 

schietbereik van Duitse mortieren en machinegeweervuur. 

Op 1 februari 1945 is de HLIC de stad Nijmegen, Holland, nabij de Duitse 

grens, binnengetrokken. Van daaruit beginnen ze aan verschillende 

invallen om dorpen en buurten te bevrijden en te bezetten, waaronder 

Schiphol, Eindjeshof, Groesbeek, Kellen, Duffelward, Wardhausen, 

Griethausen, Spyck, Klosterhof, Brienen, Kleve en Kalkar. 

 

Aan de vooravond van 25 februari neemt de HLIC bezit van Kalkar in 

Duitsland en bereidt men zich voor op de aanval op Uedem de volgende 
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dag. Operatie Blockbuster is aan de gang en tegen de avond van de 26e is 

Uedem in handen van de geallieerden. Helaas komt tijdens de strijd die 

dag Billy Buck om het leven. Hij is een van de zeven doden en 33 

gewonden bij de aanval. Op 28 februari wordt het HLIC-commando 

gevestigd in de schoenenfabriek van Uedem en van daaruit plannen ze 

hun volgende actie: de Rijn oversteken. Billy Buck wordt op 21-jarige 

leeftijd gedood. 

 

Soldaat William Bruce Buck ontvangt de onderscheidingen: Star 1939-

1945, France Germany Star, War Medal en Canadian Volunteer Service 

Medal with clasp. 

 

Hij wordt tijdelijk begraven op een militaire begraafplaats in Bedburg, 

vlakbij Kalkar. 

Vervolgens wordt hij overgebracht naar de Canadese Oorlogsbegraafplaats 

in Groesbeek, graf VIII. H. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billy's verloofde, Mary Elizabeth (Betty) Burkholder, is niet met Billy in 

1944 getrouwd zoals gepland, en haar levensverhaal is niet bekend. 
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Billy's moeder Myrtle sterft in 2009 

op 106-jarige leeftijd, zij overleeft 

haar man William die 41 jaar eerder 

sterft op 68-jarige leeftijd. 

 

 

   

 

41 Ellen Street West, Kitchener, 

Ontario, de thuisbasis van Billy Buck. 

Zijn moeder Myrtle woont hier tot ze 

in 2009 op 106-jarige leeftijd sterft 

   

Levensverhaal en foto’s: Phil Brown, 224-321-2333, pmb1267@gmail.com  

February 24, 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal ter beschikking gesteld aan Faces To Graves, met dank aan 

Phil Brown. 

 

Bronnen: 

1. Simcoe Reformer, March 19, 1945 

2.http://pipesforfreedom.com/webtxt/0502THE_HIGHLAND_LIGHT_INFANTRY_O

F_CANADA.htm  

3. History of The HLI by WLU Prof: 

https://scholars.wlu.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1013&context=etd 

4.  Another Good Account : 
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https://www.junobeach.org/canada-in-wwii/articles/liberation-of-the-

netherlands-and-capitulation-of-germany/ 

5.  And there is ther Sugarsync Link for War Diaries: 

https://www.sugarsync.com/pf/D7141212_08752732_8972982 

6.  Here is 41 Ellen Street Kitchener  https://goo.gl/maps/wx6TL6H9V2GwCZn49 

7.  A legible recounting of Operation Veritable and Blockbuster:  

https://www.ibiblio.org/hyperwar/UN/Canada/CA/Victory/Victory-19.html 

 

 

 

 


