William Stein

Private – H-105100
Queen’s Own Cameron

Highlanders of Canada

Persoonlijke Informatie:
William Stein werd geboren op 19 januari 1924 te Winnipeg, Manitoba
Canada. Het Joodse gezin Stein bestaat op dat moment uit 6 personen:
vader, Joseph Stein, geboren in 1891 in Rusland, moeder Esther Stein,
geboren in 1899 in Roemenië en zuster Beatrice Stein, geboren in 1920.
Later zijn daar nog 2 zussen bij gekomen: Bella Stein, geboren in 1922 en
Selma Stein in 1934. Alle kinderen zijn in Winnipeg, Manitoba geboren.
Beide ouders zijn immigranten die naar Canada zijn verhuisd.
Vader Joseph in 1909, en moeder Esther in 1913. Op 18 mei 1919 zijn
Joseph en Esther getrouwd. Het gezin Stein heeft op verschillende
adressen gewoond.
De jonge William heeft de eerste jaren op de John
Norquay Elementary School doorgebracht en is later
overgestapt naar de Marchray School.
William heeft ongeveer 8 jaar onderwijs genoten.
Op zijn 16de heeft hij de school verlaten om te
werken en zijn familie te ondersteunen.
Norquay Elementery School 1926

William was lid van Y.M.C.A. (Young Men's
Christian Association) in Winnipeg en heeft zich
later aangesloten bij de orthodoxe synagoge van
de "Jewish Old Folks' Home" in Winnipeg,
Manitoba.
YMCA gebouw Winnipeg, Manitoba

William was liefhebber van lezen in de “Readers Digest”, met als voorkeur
biografieën van de grote namen uit de geschiedenis. Daarnaast was hij
zeer geïnteresseerd in fotografie. William heeft enkele jaren als leerlingfotograaf bijgewerkt bij verschillende fotografen. Hieruit bleek al zijn
interesse voor de fotografie. Hij heeft eerst gewerkt bij Meyers’ Photo
Studio en later nog bij Winnipeg Photo Studio. William hield zich vooral
bezig met het ontwikkelen, afdrukken en uitvergroten van de foto’s.
Daarnaast heeft William ook nog ongeveer 2
maanden gewerkt als inkoopassistent voor vee,
bij de vleesverwerkingsfabriek (slachthuis)
“Canada Packers”.
William hield ook van sport; met voorkeur
Football en Rugby.
Canada Packers stock yards, south-west corner
of Keele Street and St.Clair Avenue West.

William Stein was niet getrouwd. Onbekend is (nog) of hij wel of niet een
vriendin had.

Militaire gegevens:

William is in juni 1942 als soldaat begonnen bij de Royal Canadian
Engineers in Winnipeg, Manitoba. Volgens zijn dossier was dit voor 2
avonden in de week als chauffeur.
In juni 1943 heeft William zich voor de Basic
Military Training gemeld in fort Portage La
Prairie. Hier werd hij klaargestoomd voor het
geval hij voor de permanente dienst zou
worden opgeroepen.
Zijn pelotonscommandant geeft op 6 juli 1943
aan dat William Stein erg zijn best doet, maar
moeite heeft zich aan het leger aan te passen.
De pelotonscommandant vraagt aan zijn
meerdere of het niet mogelijk is om William,
gezien zijn achtergrond van 3 jaar fotografie,
voor dat werk in te zetten.

Fort Portage La Prairie

Dit verzoek is echter afgewezen omdat William geen/onvoldoende
ervaring heeft op het gebied van Public Relations.
Vanaf September 1943 wordt William onder het N.R.M.A. (National
Resources Mobilization Act) onder gebracht bij het “16th Coastal
Regiment” – “6th Heavy Battery” van de Royal Canadian Artillery in
Halifax, Canada.
Vanaf ongeveer 16 februari 1944 gaat William, als gunner, in actieve
dienst. Daarna wordt hij op 22 april 1944 overgeplaatst naar het No. 1
Transit Camp te Windsor, Ontario.
Op 18 juli 1944 vindt Williams inscheping plaats richting Europa. Hij wordt
toegevoegd aan het 2nd C.I.R.U. (2nd Canadian Infantry Re-inforcement
Unit). Op 27 juli 1944 komt William aan in Groot-Brittannië. In Engeland
wordt hij geplaatst bij de Queens Own Camerons Highlanders of Canada.
Waar in Engeland William precies heeft gezeten is (nog) niet bekend.

Op 12 augustus 1944 is het zover en worden de
Queens Own Camerons naar het strijdtoneel in
Frankrijk overgebracht, waar zij op 13 augustus 1944
aankomen.
Hier op het vaste land van Europa trekken de Queens
Own Camerons Highlanders of Canada al strijdend
richting Nederland. Zij nemen deel aan gevechten in
onder andere;
Slag in om Falaise Pocket – augustus 1944
Slag om Duinkerken 1944 – september 1944
Slag om de Schelde – oktober/november 1944
Slag om Woensdrecht – oktober 1944
Slag om Zuid-Beveland – oktober1944
Slag om het Rijnland – februari/maart 1945
Slag om Groningen – april
Kerk van Woensdrecht

De slag om het Rijnland (operatie Veritable en Blockbuster) is voor
William helaas fataal afgelopen.

De laatste dagen:
William Stein was in februari 1945, met zijn Queens Own Camerons
Highlanders of Canada, betrokken bij de operatie “Blockbuster”.

Aanvalsverloop Operatie
“Blockbuster”

De Queens Own Camerons Highlanders of Canada was op dat moment een
onderdeel van de 2de Canadese Infanterie Divisie.
Operatie “Blockbuster” was de afronding van de grotere operatie
“Veritable”, het schoonvegen van het Rijnland door het 1ste Canadese
Leger, versterkt door de XXX (30ste) Corps van de Britse Tweede Leger
van 22 februari 1945 tot 10 maart 1945.
Operatie “Veritable”, het schoonvegen van het Rijnland, begon op 8
februari 1945.
De Camerons mengden zich in de tweede fase
van operatie “Blockbuster” in de strijd, op 26
februari 1945. Het doel van het bataljon was
“Calcar Ridge”.
Alle doelen van het bataljon werden behaald en
er werden maatregelen genomen tegen
eventuele tegenaanvallen.

Churchill tanks rijden in een vernielde
straat in Kleve - Duitsland

Tegen de middag van de 26e had de 6e Brigade zijn taak van de eerste
fase van operatie “Blockbuster” met succes afgerond. Dit was goed voor
het moraal.
26 Februari is helaas ook de dag dat William Stein gedurende de aanval is
gesneuveld. Dit gebeurde ergens in een klein dorp in de buurt van Kalkar.
De exacte plaats waar William gesneuveld is, is niet precies terug te vinden.

Volgens een rapport werd William gedood tijdens een aanval. Toen zijn
lichaam werd gevonden had hij niets van waarde bij zich. Waarschijnlijk is
hij na zijn dood door de vijand beroofd van zijn kostbaarheden. Zijn
legerkist is ook nog gecontroleerd, maar deze bevatte slechts een paar
oude brieven.
William is na zijn overlijden begraven in een tijdelijk graf,
naast een heg. Op 5 maart 1946 is zijn stoffelijk overschot
herbegraven op het Canadees Oorlogskerkhof te Groesbeek.
Hij ligt begraven in plot XXIV – rij B – graf 12.

Ontvangen Onderscheidingen:
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2.
1939 – 1946 Star
France & Germany Star
1939 – 1945 War Medal
Canadian Volunteer Service Medal & Clasp

3.

4.

Krantenbericht van het overlijden,.

Door familie ontvangen telexbericht van het overlijden van William
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