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Sapper 
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David Alfred Hebblethwaite is geboren op 2 februari 1918 in Ridgetown, 

Ontario, Canada. David is de zoon van James Alfred en Sarah Jane 

(meisjesnaam Clingersmith) Hebblethwaite. James en Sarah zijn getrouwd 

op 15 mei 1897 in Ridgetown, Ontario. Het aantal kinderen dat zij krijgen 

is een beetje onduidelijk, maar zij hebben op zijn minst zeven kinderen: 

(Myrtle) Irene, Charles, Mabel, Peter, Arthur, Lloyd, en David.  

 

Volgens de militaire documenten van David, zijn James en Sarah van 

Welsh of Britse afkomst. De familie leeft in Chatham, Ontario, en hun 

religie is Presbyteriaans. 

 

David gaat naar de openbare school in Hamilton, Ontario, voor 4 jaar. Hij 

verlaat school uiteindelijk op een leeftijd van 16 jaar. Hij volgt een 

opleiding tot kleermaker aan de Handicraft School in Hamilton van 1932 

tot 1934. Zwemmen en schaatsen zijn twee sporten welke David leuk 

vindt, hij speelt ook als ‘right-field’ met softbal.  
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Als kind wordt 

hij ingeschreven 

in The Salvation 

‘Army’ (Leger 

des Heils) 

 

 

 

 

 

 

 

 

David werkt als handelaar en vrachtwagenchauffeur voor verschillende 

bedrijven (bijvoorbeeld voor Smith Parcel Delivery) in Hamilton, Ontario, 

in de periode van 1934 tot 1936. Davids oudere broer Peter en zijn 

schoonzus Bertha wonen ook in Hamilton met hun jonge gezin.  

David trouwt met Mildred Elizabeth (meisjesnaam Stocks) op 6 april 1940, 

in Chatham, Ontario. Mildred is van Britse origine en ze is 23 jaar oud. 

David en Mildred hebben geen kinderen.  

 

Ondanks dat Mildred er niet zo blij mee is, meldt David zich toch aan voor 

militaire dienst op 3 juni 1940 in Hamilton. Ten tijde van zijn aanmelding 

is David 22 jaar oud. Met zijn lengte van 1.77 m en een gewicht van 62 kg 

en zijn goede lichamelijke ontwikkeling komt David goed door de 

medische keuring. David heeft hazelnootkleurige ogen en bruin haar.  

 

David wordt toegevoegd aan het 18th Field Company van de Engineers als 

Sapper. Wanneer David besluit zich aan te melden voor het leger, zit zijn 

broer Peter inmiddels al in een reserve-onderdeel van de 18th Field 

Company. Uiteindelijk zullen David en Peter samen de oorlog in Europa 

ingaan.  
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In de zomer van 1940 is de 3rd Canadian Division opgericht en de 18th 

Field Company wordt een van de engineerscompagnieën in de divisie. 

David en zijn broer Peter gaan naar Camp Debert in Nova Scotia, waar zij 

hun tijd besteden aan het doen van trainingen en het opbouwen van de 

basis.  

 

De divisie verlaat Canada en vertrekt naar het Verenigd Koninkrijk op 21 

juni 1941. David en Peter komen aan in Gourock, Schotland. Ze arriveren 

er kort na een Duits bombardement, welke plaats vindt op 6 en 7 mei. 

David en Peter helpen met het ruimen van puin en het zoeken naar 

slachtoffers. Op een gegeven moment stort een gebouw in waar ze bezig 

zijn, maar David en Peter worden gelukkig niet geraakt.  

 

Op 22 juni kwalificeert David zich als ‘Carpenter Helper ‘C’. 

Tijdens een beoordelingsgesprek op 23 april 1942, noteert Lieutenant 

Henderson het feit dat David ongerust is over zijn vrouw Mildred, omdat 

hij zo weinig van haar hoort. Verder omschrijft Henderson David als een 

betrouwbare man, die trots is op het werk dat hij doet.  

Op 1 juni 1943 kwalificeert David zich als ‘Driver I/C (wheeled)’ en op 3 

september wordt hij beloond met de Good Conduct Badge. Op 15 

september heeft hij de Canadian Volunteer Medal and Clasp ontvangen.  

 

De 3rd Canadian Division wordt uitgekozen om te landen op Juno Beach in 

Normandië tijdens de invasie op 6 juni 1944. David en Peter landen in de 

ochtend van 6 juni rond 8 uur in de derde aanvalsgolf en beginnen met 

het zuiveren van de stranden.  

 

Uiteindelijk nemen David en Peter deel aan alle gevechten van het leger: 

de uitbraak uit Normandië, het innemen van het fort van Calais, het 

zuiveren van de mondingen van de Schelde en van het Hochwald en 

Reichswald in de voorbereidingen op het oversteken van de Rijn.  

 

Op 4 april 1945 is Davids engineers section No.2FL op zoek naar 

mogelijke oversteekpunten over een van de vele kanalen in de omgeving 

van Warken, een buurtschap bij Warnsveld in Nederland. Wanneer een 

Duitse artilleriewaarnemer hen spot en een artillerieaanval op de 

Canadezen aanvraagt, sneuvelen twee mannen tijdens deze aanval en 11 

raken er gewond.   
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War Diary report van 4 april, locatie Beek, Nederland: No.2 FL. leed vandaag zware 

verliezen met 2 mannen gesneuveld en 11 andere gewond door vijandelijk artillerie vuur. 

Bron War Diary: http://heritage.canadiana.ca 

 

David is gewond en zijn verwondingen blijken fataal. Hij sterft in de armen 

van zijn broer Peter. David overlijdt die dag, 4 april 1945, hij is 27 jaar 

oud geworden.  

Samen met David sneuvelen Sapper Colin Keith Fraser, Holbrook en 

Mosley. David en Colin zijn begraven in de tijdelijke begraafplaats in Beek, 

bij de Schutterstent van het St. Jansgilde, waar toen een Canadese 

verbandplaats was. Later, in 1946, zijn zij herbegraven in Groesbeek.  

Voor zijn diensten is David beloond met: 

 1939-1945 Star  

 France & Germany Star 

 Defence Medal 

 War Medal 1939 – 1945 

 Canadian Volunteer Service Medal & Clasp. 

 

David Alfred Hebblethwaite is begraven op de Canadese Oorlogs-

begraafplaats in Groesbeek, graf XXII. D. 7.  

Sapper Colin Keith Fraser, die op de dezelfde dag sneuvelt, is begraven 

naast David, graf XXII. D. 8.  

Er staat geen tekst op Davids grafsteen.  

http://heritage.canadiana.ca-/
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Kim Huvenaars, Research Team Faces To Graves. 
 

Bronnen: 

Commonwealth War Graves Commission 

Library and Archives Canada 

Steven Weaver of Hamilton Ontario 

Karl Lusink of Aircraft Research Group Achterhoek 

Berghapedia.nl 

Heritage.Canadiana.ca 

 

       David wordt herdacht op het monument in Leesten, Nederland. 
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