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Patrick Daniel Roach is geboren op 21 Augustus 1924 in Reserve Mines, 

Cape Breton County (Nova Scotia). Hij is de zoon van Joseph Roach en 

Lucy Ann Chiasson. Joseph werkt in de plaatselijke kolenmijnen, die sinds 

1860 in gebruik waren. Hij is ook een Veteran’s Guard, een binnenlands 

onderdeel die voornamelijk uit veteranen uit de 1e wereldoorlog bestaat. 

Patrick heeft vier broers: John, Russell, Aloysius en Stanley en vier 

zussen: Mary, Annis, Bernice en Manie. Stanley overlijdt op jonge leeftijd. 

Patrick houdt van ijshockey, honkbal, zwemmen en schaatsen. Hij leest 

graag detectives, gaat naar de bioscoop, danst, houdt van kaartspelen en 

poolbiljarten. Zijn voorouders waren Frans-Canadezen en zijn geloof is 

Katholiek.  

Hij verlaat de school op 14-jarige leeftijd na klas 7 afgemaakt te hebben. 

Hij werkt twee en een half jaar als assistent-smid in een staalfabriek en 

volgt ook een cursus radiobediening. Ook werkt hij als witkiel bij CN Rail 

in Sydney. 

 

In 1941 gaat hij in dienst bij de Non-Permanent Active Militia in Glace Bay 

Dit onderdeel bestaat uit vrijwillige soldaten, die trainen in de avonduren, 

weekends en zomerkampen. Zij krijgen hiervoor betaald en kunnen 

opgeroepen worden voor binnenlandse taken. In september van hetzelfde 



jaar meldt Patrick zich in Sydney bij het Canadese leger aan voor actieve 

dienst. Hij verandert zijn geboortedatum in 21 augustus 1922, terwijl hij 

in werkelijkheid nog maar 17 jaar is. Hij wordt aangenomen en begint zijn 

opleiding in het No. 6 District Depot in Halifax. Een paar maanden later 

verliest Patricks vader door een bedrijfsongeval zijn baan. Op 6 maart 

1942 schrijft zijn moeder een brief met een kopie van de geboorte-acte 

aan Patricks commandant, waarin zij vertelt dat hij nog maar zeventien is 

en verzoekt om hem naar huis te sturen om te helpen met de andere 

kinderen. Op 21 mei wordt Patrick ontslagen vanwege zijn leeftijd. 

 

Op 11 januari 1944 meldt Patrick zich in Halifax opnieuw aan bij het 

Canadese leger en wordt geplaatst bij het Canadian Army Basic Training 

Centre (CABTC) Camp 60 in Yarmouth. Eind maart wordt hij overgeplaatst 

naar het Canadian Infantry Training Centre (CITC) Camp A14 in Aldershot. 

In juni wordt hij uitgezonden naar Europa en komt op 24 juni aan in 

Engeland en wordt ingedeeld bij de Canadian Signals Reinforcement Unit 

en maakt de opleiding af in de zomermaanden. Op 1 oktober vertrekt hij 

naar Frankrijk en wordt op 10 oktober ingedeeld bij het North Shore 

Regiment (New Brunswick). 

 

De Canadezen zijn op dat moment net begonnen aan de bloedige en 

langdurige slag om de Schelde. Hun taak is om het 75 kilometer lange 

stroomgebied van de rivier te zuiveren van Duitse stellingen, zodat de 

recentelijk veroverde haven van Antwerpen gebruikt kan worden voor de 

aanvoer van materieel. Als onderdeel van Operatie Switchback, krijgen de 

North Shore’s met de Canadese 3e Divisie de opdracht om een gebied in te 

nemen rond Breskens op de zuidoever van de Schelde, ten noorden van 

het Leopoldkanaal. Dit lukt op 1 november. Het hele stroomgebied van de 

Schelde wordt een week later ingenomen. Volgens Wikipedia zijn de 

Canadese verliezen enorm: 6367 (gesneuveld, gewond of vermist). In 

november verplaatst het regiment zich naar Nijmegen, om zich voor te 

bereiden op de lente-offensieven.  

In januari 1945 is het rond Nijmegen een drukte van belang; het lijkt op 

Engeland net voor D-Day met de opbouw van troepen en enorme 

voorraden. Voor de start van het offensief, wil het hoofdkwartier precies 

weten waar de Duitse legeronderdelen zich bevinden, wat hun sterkte is 

en wat ze van plan zijn. Hierdoor was er een constante behoefte aan 

inlichtingen en Duitse krijgsgevangenen voor verhoor. Zoals alle 

regimenten, gaan de North Shore’s regelmatig op patrouille in vijandelijk 

gebied om aan informatie te komen. Lt. Col. Rowley geeft op 8 januari om 

16.00 uur opdracht om op klaarlichte dag zo’n patrouille uit te voeren. Het 



doel was een vijandelijke stelling bij Wyler, een dorp net over de 

Nederlands-Duitse grens. 

“D” compagnie onder bevel van Major Corbett rukt uit met WASPS (tanks 

zonder geschutskoepel maar met vlammenwerper) en carriers (open 

rupsvoertuigen voor troepenvervoer). Het carrier-peloton van Sergeant 

Horace Boulay, gekleed in het wit, valt aan in het besneeuwde en van 

mijnen voorziene terrein. De Duitsers zijn verrast, maar reageren snel 

met zwaar vuur. Eén van de WASPS loopt op een mijn, een ander wordt 

geraakt door een Duitse granaat en een carrier verliest een rupsband, 

maar “D” compagnie rukt verder op. Sergeant Boulay springt van de 

carrier en valt een Duitse loopgraaf aan. Drie verraste Duitsers geven zich 

onmiddellijk over en worden in de carrier geduwd, die meteen terug rijdt 

naar de eigen linie. De missie is geslaagd en heeft slechts 20 minuten 

geduurd, maar de prijs was hoog. Negen soldaten zijn gesneuveld en 8 

gewond geraakt. 

Eén van de gesneuvelden op die dag is Private Patrick Daniel Roach, op de 

leeftijd van 20 jaar. 

Voor bewezen diensten aan Canada, heeft Pte. Patrick Daniel Roach de 

volgende onderscheidingen gekregen: 

1939-1945 Star 

France & Germany Star 
War Medal 1939-1945 

CVSM with Clasp 
 

Pte. Patrick Daniel Roach is begraven in Nederland op de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek; vak I. D. 15. 

                                 

Geschreven door Bruce Morton, brucehmorton@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Deze biografie is beschikbaar gesteld aan Faces To Graves, met dank aan 

Bruce Morton. 
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