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Harrop, David Edwin   

Private 

Royal Hamilton Light Infantry  

Royal Canadian Infantry Corps  

B 119501  

 

 

 

 

 

 

David Edwin Harrop, 8 juni 1925, is geboren en getogen in Milton, Halton, 

Ontario, Canada. Zijn vader Edwin Harrop (1890-1986) en moeder Maude 

Hartley, geboren 1892, zijn getrouwd op 11 september 1919. Ze horen bij 

de Church of England. Moeder Maude overlijdt in 1932 en vader Edwin 

hertrouwt later met Alma Harrop. 

David heeft twee broers, Cedric (1923-2007) en Samuel (Sam), en twee 

halfbroers, Keith (1923-2003) en Laurie Durnan. David is de tweede zoon.  

 

 

Vader Edwin komt op 

21 mei 1912 via New 

York naar Canada. Het 

gezin woont tot 1969 in 

een koloniaal huis, 

gebouwd in 1870 door 

een Schotse familie. 

Zijn beroep is boer met 

melkvee. Het huis staat 

op een grondgebied 

van 2.000 ‘acres’.  

 

Bron: Harrop House History. 
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In 1882 wordt er in Engelse stijl een schuur bijgebouwd die in 1975 wordt 

afgebroken en stuk voor stuk weer wordt opgebouwd in het Kelso 

gedeelte van het Ontario Agricultural Museum. Op dit moment (juni 2020) 

is er in het huis een restaurant gevestigd: Restaurant Jovanna at the 

Harrop Steak House, 345 Steeles Avenue in Milton, Ontario. 

Vader Edwin heeft een zus, Dorothy, zij trouwt met Robert Galbraith en zij 

verliezen twee zoons in de Tweede Wereldoorlog.  

Edwin en Dorothy hebben nog een broer, Cedric, die in de Eerste 

Wereldoorlog sneuvelt in België. Cedric dient dan bij de 3rd Canadian 

Artillery (service nr. 348281). Hij sterft op 28 oktober 1917 en is 

begraven in Ieper, West-Vlaanderen, België.  

 

Private David Harrop wordt geboren in 1925 in Milton en gaat daar acht 

jaar naar de Highland Highschool in Urban. Van zijn 6e tot zijn 16e jaar. 

David werkt daarna twee jaar op de boerderij van zijn vader en nog twee 

maanden als vrachtwagenchauffeur bij Hayward Transport in Milton. David 

doet niet aan teamsport vanwege zijn werk op de farm, alleen wat 

hockey. Hij is een harde werker en een stabiele vent. Hij sleutelt graag 

aan motoren van auto’s en tractoren en heeft ook zelf een motor waar hij 

graag mee bezig is. 

Op 22 november 1943 neemt hij dienst bij de Royal Hamilton Light 

Infantry (RHLI), het van oorsprong Engelse regiment dat is opgericht 11 

december 1862 en vanaf 1867 behoort tot de Canadese strijdkrachten. De 

bijnaam van het regiment is de ‘Rileys’ en het motto is: Semper Paratus 

(altijd klaar). In Hamilton is een museum van de RHLI. 

David krijgt zijn medische keuring op 22 november 1943. Hij heeft blauwe 

ogen, bruin haar, is ruim 1.60 m. lang en weegt ongeveer 62 kg. Hij heeft 

een litteken achter zijn rechteroor en is helemaal gezond. 

David krijgt zijn training in Brampton vanaf december 1943 en in Camp 

Borden van 14 februari 1943 tot mei 1944. Daarna krijgt David een 

opleiding als chauffeur Class III. 

In 1939 worden alle eenheden van de niet-permanente actieve militie van 

Canada gemobiliseerd voor overzeese dienst. Meer dan 1 miljoen mannen 

en vrouwen sluiten zich aan bij de Canadese strijdkrachten om samen met 

de bondgenoten de strijd aan te gaan in het door Duitsland bezette 

Europa. Zowel op zee, op het land als in de lucht. 

Op 25 juni 1944 wordt ook David ingescheept voor vertrek naar Europa en 

3 juli dat jaar komen ze aan in Engeland. Op 9 oktober 1944 vertrekken 
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ze naar het vasteland. Onder leiding van Lieutenant General Guy Simonds 

wordt het 1st Canadian Army gevormd, inclusief het 1st British Corps.   

Op 22 augustus tot 1 oktober vindt de Slag om de Schelde plaats: het is 

van belang de zeehavens in te nemen zodat de bevoorrading van 

voertuigen en voorraden voor het leger kunnen plaatsvinden vanuit zee. 

Op 1 oktober 1944 zijn de havensteden tot en met Duinkerken ingenomen 

en het 1st Canadian Army neemt de linkerflank noordwaarts. Vanaf 

november 1944 volgt een winter met verminderde gevechten na de Slag 

om de Schelde. De opmars via rivier de Rijn kan worden gestart.  

 

Fragmenten uit een dagboek van de R.H.L.I.:  

“15 oktober 1944: aanvalsplannen voor de stad Woensdrecht met behulp 

van zandtafelmodel en de inzet van meer dan 100 kanonnen.  

16 oktober 1944: krijgsgevangenen (6PW) in kelder gevonden, nog 4 in 

een bomvrije schuilplaats in een trein. Later worden er nog eens 50 

krijgsgevangenen ingebracht waaronder 1 Duitse officier.” 

 

Van 1 oktober tot 8 november 1944 wordt de Slag om de Schelde 

vervolgd. Op 16 oktober wordt de R.H.L.I. gesteund door het 10th 

Armoured Regiment en de hele artillerie van de divisie. Zij vechten zich 

een weg terug naar Woensdrecht en houden de heuvel vast. Zo dringen ze 

de tegenaanvallers terug en behouden hun posities ten koste van vele 

levens. Er zijn veel gewonden en het is slecht weer en koud. 

Op 2 november worden Zuid- en Noord-Beveland bevrijd zonder veel 

tegenstand van de Duitsers. Op 7 november wordt de enige toegangsweg 

naar Walcheren veroverd. Pas op 28 november kan de Antwerpse haven 

worden bevoorraad.  

Het 1st Canadian Army helpt begin 1945 met het bevrijden van het 

noorden en westen van Nederland, o.a. met behulp van Britten, Polen en 

soms ook Amerikanen, Belgen en Nederlanders. Dit onder leiding van 

Generaal Harry Crerar. In totaal wisselt de samenstelling tussen de 

200.000 tot 450.000 soldaten. Meer dan 7.600 Canadezen sterven in 8 

maanden.  

Op 8 februari 1945 start Operatie Veritable met het doel het Reichswald 

(Duitsland) te veroveren en de Siegfried Linie te doorbreken. Het is een 

veelal modderig en overstroomd gebied. Deze operatie wordt geleid door 

veldmaarschalk Bernard Montgomery. Hieraan nemen zo’n 500.000 

geallieerde soldaten deel met 1.000 kanonnen en 34.000 voertuigen.                                  
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Op 21 februari doorbreekt het leger de Siegfried Linie en 23 maart steekt 

men de Rijn over. 

Na zware bombardementen veroveren de Canadese troepen op 8 maart 

1945 Xanten, Duitsland. Hierbij sterven ook veel burgers. De kathedraal 

wordt zwaar beschadigd. De geallieerden verliezen hierbij 400 soldaten 

o.a. door verdedigende Duitse parachutisten onder bevel van Generaal 

Eugen Meindl. Van de stad is 85 % verwoest en de bevolking wordt 

geëvacueerd naar Bedburg-Hau. Ook vanwege de voorbereiding van de 

oversteek van de Rijn bij Wesel. Deze is succesvol en op 24 maart 1945 is 

voor Xanten de oorlog voorbij. 

Helaas sneuvelt ook Private David Edwin Harrop op 8 maart 1945 in 

Xanten, hij is pas 19 jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het krantenartikel staat dat twee jongemannen uit 

Milton sneuvelden tijdens de strijd in Duitsland. 
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Hij krijgt een tijdelijk graf in Xanten. Daarna wordt David begraven op het 

de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, graf V11. C. 15.   

 

Hij krijgt de volgende onderscheidingen:  

- Star 1939-1945 

- Frans-Duitse Star 
- War Medal 1939-1945 

- Canadian Volunteer Service Medal with Clasp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal: Liesbeth Huisman-Arts, Research Team Faces To Graves.                     

 

Bronnen: 

 

-Commonwealth War Graves Commission 
-Library and Archives Canada  

-krantenknipsels: Canadian Virtual War Memorial 
-http//www.miltonhistoricalsociety.ca 
 

 
 

 

* Heeft u een foto van deze soldaat of aanvullende informatie neem dan 

contact op met info@facestograves.nl 
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