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Kobylas , Stanley Joseph 

Lance Corporal 

Black Watch (Royal Highland Regiment) 

of Canada 

15e peloton - C compagnie 

1e Battalion 

B/144714 

 

 

         

     

    

    

     

        

    

 

Stanley Joseph Kobylas wordt geboren op woensdag 1 februari 1922 in Hamilton, 

Ontario, Canada als zoon van Poolse ouders Thomas en Mary Kobylas die 

getrouwd zijn op 2 februari 1905 in Mokry Lipe, Lublin, Polen. Later zijn ze 

geëmigreerd naar Canada. Stanley heeft drie zussen Mary Daca, Anne Galazka 

en Ethel. Thomas en Mary hebben eerder nog vier kinderen gekregen maar zij 

overlijden op zeer jonge leeftijd. Het gezin heeft een huis aan de Whitfield 

Avenue nr. 42 in een industriegebied in Hamilton dicht bij de haven in het zuiden 

van de provincie Ontario. Zij hebben het financieel niet makkelijk. Als 

geloofsovertuiging behoren ze tot de Rooms Katholieke kerk. 

 

 

 

Het gezin woont op Whitfield 

Avenue nr. 42 te Hamilton Ontario 

(het middelste huis) Bron-Willy van 

Aalst. 
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Stanley beheerst naast de Engelse taal ook de Poolse taal. Na zijn basisonderwijs 

volgt Stanley drie jaar technisch onderwijs en verlaat de school op 19-jarige 

leeftijd om te gaan werken als technisch tekenaar en gaat later werken als 

kantoorklerk bij de Steel Company Of Canada. 

Op 22 maart 1943 meldt Stanley zich aan als vrijwilliger bij het 2e Districts Depot 

van de Royal Canadian Field Artillery in Toronto, en wordt ingedeeld bij de 1e 

compagnie in de rang van Gunner. 

Bij zijn aanmelding geeft hij aan dat hij last heeft van zijn maag als hij te snel 

eet, maar voor de rest heeft hij daar geen last van. Verder zegt hij dat hij zijn 

neus gebroken heeft op twaalf jarige leeftijd. Stanley heeft donkerbruin haar en 

bruine ogen. Hij heeft een lengte van 1.80 m. en weegt 64,8 kg. In zijn vrije tijd 

speelt hij viool, maakt modelvliegtuigjes en is lid van diverse ijshockey, rugby- 

en softbalteams. Verder heeft hij een Chevrolet model 1211 uit 1937. 

Op 16 april 1943 vertrekt hij naar de 25e afdeling Basic Training Centre te 

Simcoe, en vervolgens naar het Canadian Armoured Training Centre in 

Petawawa, Ontario.  

Op 10 augustus 1943 haalt Stanley zijn rijbewijs voor vrachtwagens en half 

tracks. Daarna doet hij dienst per 3 september 1943 op de Canadian Army 

Training School te Hamilton, Ontario.                                                                                                                                                                           

Na zijn kerstverlof wordt hij ingedeeld op 4 januari 1944 bij 21e Canadian 

Ordnance Corps Training Centre te Barriefield Ontario. Op 10 februari 1944 is 

Stanley een gekwalificeerd geschutshersteller (Fitter Gun Group C). Daarna gaat 

zijn training verder op 18 februari 1944 en wordt hij toegevoegd aan A1-

Canadian Armoured Training Centre te Petawawa. 

Dan krijgt hij op 15 maart 1944 verlof om met Lillian Jean Jankowski te trouwen, 

zij is geboren op 28 augustus 1923 in Zyrardow, Polen en woonachtig te 183 

Ferrie Street Hamilton, Ontario, Canada. Stanley wordt op 14 mei 1944 

ingedeeld bij de 1e Training Brigade te Debert, Nova Scotia. Op 24 mei volgt 

overplaatsing naar de Canadian Army Active Force Overseas, en de volgende dag 

vertrekt hij naar Engeland. Hier komt hij op 4 juli aan en wordt toegevoegd aan 

de 1e  Canadian Armoured Reinforcement Unit als Fitter Gun Group C. 

Op 3 november 1944 wordt hij van uit Engeland ingescheept naar Frankrijk, 

waar hij een dag later aankomt. Indeling bij de Royal Highlanders of Canada 

(Black Watch) volgt op 10 november 1944 in de rang van Private. 

Het bataljon neemt deel aan de slag om de Schelde en vertrekt op 10 november 

van Walcheren om vervolgens via Tilburg-Den Bosch-Grave naar Cuijk te gaan 

om op verhaal en weer op sterkte te komen. Er zijn zware verliezen geleden. De 

tijd wordt besteed aan training omdat veel nieuwe, aan de compagnie 

toegevoegde manschappen te weinig training hebben gekregen. 
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In december 1944 is het bataljon gelegerd in een voormalig Duits kampement te 

Groesbeek. Op 7 december ontstaat er een hevig gevecht waarbij er 3 doden te 

betreuren zijn en 14 gewonden, terwijl er 5 man vermist worden. De volgende 

dag wordt het bataljon afgelost door de Queens Own Cameron Highlanders of 

Canada en terug gehaald naar de oude locaties in Cuijk. 

Op 28 december 1944 krijgt het bataljon opdracht zijn huidige posities te 

verlaten en zich te verplaatsen naar de omgeving van Nijmegen. Door het 

slechte weer gaat dit niet door. De volgende dag is het weer helder en tot grote 

opluchting van de manschappen vertrekt het bataljon alsnog. Het moreel is 

hoog, ondanks het slechte weer, de natte en modderige grond en extreem 

slechte leefomstandigheden. Het is nat en koud, het sneeuwt dus is het geen 

pretje om in de modder in het veld te liggen. Het oude jaar loopt naar het einde 

toe met een wolkeloze hemel. 

Op 3 januari 1945 wordt het bataljon weer afgelost door het Regiment de 

Maissonneuve, gaat weer terug naar Cuijk en komt onder bevel van de 2e 

Canadese Infanterie Divisie. Eindelijk weer tijd om een bad nemen en de 

uitrusting te controleren en aan te vullen. En er worden verdedigende 

opstellingen ingenomen.  

9 Januari krijgt het bataljon opdracht de Calgary Highlanders af te lossen. En op 

10 januari 1945 verplaatsen ze zich na de middag naar Malden. Op 17 januari 

wordt gerapporteerd dat het lijkt of de vijand alle offensieve acties ten Noorden 

van de Waal heeft opgegeven. Op 29 januari vertrekt het bataljon kort na de 

middag naar Dekkerswald om de posities van de Stormont-Dundas and 

Glengarry Highlanders over te nemen. De meeste mannen huizen in 

schuttersputten maar sommigen slagen erin een plaats in een huis te vinden. 

Zoveel mogelijk wordt getracht de mannen in de schuttersputten warm te 

houden met oliekachels. 

Op 1 februari vertrekt het bataljon naar een nieuwe omgeving, met het 

bataljonshoofdkwartier op het landgoed Holthurnschehof, in Berg en Dal. Een 

peloton van C-compagnie blijft op de voorste rand van Wylerberg omdat ze niet 

voor het donker vertrekken kunnen. De D-compagnie en twee pelotons van C-

compagnie graven zich in op Duits grond gebied. De volgende morgen worden de 

posities van de C-compagnie met mortiervuur bestookt, met 1 dode en 2 

gewonden als gevolg. En 's-middags met nebelwerfer vuur uit Kranenburg. Op 5 

februari is er veel actie aan het Reichswald front. Op 6 februari krijgt het bataljon 

opdracht om zich in te graven terwijl er artillerie, gepantserde voertuigen en veel 

verse troepen in de omgeving aankomen.  

Er wordt een dagorder voorgelezen van Generaal Montgomery en Generaal 

Crerar van het 1e Canadese Leger: Op 8 februari begint Operatie Veritable. Om 

22.00 uur vliegen geallieerde bommenwerpers over om doelen in Emmerich, 

Goch en een deel van het Reichswald te bombarderen.  
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Op 18 februari ontvangt het bataljon het bevel om Duitsland binnen te trekken, 

de grens wordt om 20.15 uur overgestoken en door het Reichswald, bereikt het 

konvooi om 22.00 uur Bedburg. De compagnie is in een hevig gevecht gewikkeld 

en op 22 februari worden de posities van de Royal Winnipeg Rifles overgenomen.  

Op 1 en 2 maart zit Stanley Joseph Kobylas met zijn compagnie in de omgeving 

Hochwald-Ridderhof en Uedem. A, C en D-compagnie worden teruggetrokken en 

de B-compagnie moet het gat dichten tussen de 2 voorste compagnieën van de 

Calgary Highlanders, en werden afgelost door het Regiment de Maisonneuve. Er 

wordt een plaats gevonden waar de mannen onder zeil kunnen gaan en van een 

welverdiende rust genieten.  

Het bataljon betrekt tussen 3 en 6 maart nieuwe opstellingen, in de omgeving 

van Xanten. De A-compagnie en de B-compagnie het stationsemplacement, en 

de spoorbrug, C-compagnie een wegkruising en D-compagnie een smal stuk bos.  

De compagnieën ondervinden zware tegenstand tijdens het in nemen van deze 

posities. Daardoor en verkeerd vallend eigen artillerievuur verliest de C-

compagnie 22 man. 

Op 12 maart krijgt het bataljon rust in Berg en Dal-Groesbeek om te  herstellen 

en te reorganiseren. Er wordt geoefend, maar er is ook tijd voor recreatie. 

Filmvoorstellingen, shows voor de manschappen en is er de mogelijkheid om te 

gaan stappen in Nijmegen. Op 13 maart 1945 wordt Stanley Joseph Kobylas 

bevorderd tot Lance Corporal. 
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Stanley speelt in het softbal team van de C Company, foto genomen op ongeveer 23 

maart 1945 in Berg en Dal. De 3e van rechts is Stanley Kobylas. Foto Norman French. 

 

Op 28 maart gaan de Black Watch de Rijn over naar een verzamelgebied bij Rees 

in Duitsland. De omstandigheden zijn slecht; de manschappen moeten in gaten 

in de grond slapen achter de dijk van de Oude Rijn. 

30 maart is het duidelijk wat de opdracht voor het bataljon wordt. De Black 

Watch verplaatsen zich naar de omgeving van Milt bij Gendringen.  Maar de 

plannen worden weer gewijzigd, er moet nu naar een verzamelgebied in Ulft 

worden betrokken. Vervolgens zullen ze de rivier de Oude IJssel oversteken. 

Via de Baileybrug naast de verwoeste brug in de stad. De orders zijn nu om de 

stad Terborg te bevrijden. A-compagnie bijt de spits af, de B-compagnie volgt, 

doorschrijdt de A-compagnie, slaat links af en neemt opstellingen in bij de N.H. 

Kerk.  

Daarna doorschrijdt C-compagnie de A-compagnie en stoot door naar de 

tramspoorkruising van de Gelderse Tramwegen. Op 1 april 1945 wordt de aanval 

op Doetinchem en Terborg ingezet.  

Het was in Terborg of Doetinchem dat Stanley gewond raakt, bij het zuiveren 

van een huis. Stanley is waarschijnlijk gewond geraakt in Doetinchem, niet in 

Terborg- en is waarschijnlijk naar de bataljonshulppost, in Terborg gebracht waar 

hij op 22 jarige leeftijd aan zijn verwondingen overlijdt. 
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Stanley Joseph Kobylas sterft op maandag 2 

april 1945 en wordt tijdelijk begraven ten 

zuidoosten van de ijzergieterij Vulcaansoord te 

Gaanderen, op de grens met Terborg. De 

buurtbewoners zetten wekelijks verse bloemen 

op het graf. 

 

 

 

Het tijdelijke graf van Stanley Joseph Kobylas in 

Gaanderen. Bron-Willy van Aalst. 

 

Op 11 maart 1946 is Stanley Joseph Kobylas herbegraven op de Canadese 

begraafplaats in Groesbeek graf XXII. B. 15. 

                                                                                                

 ‘Fell for Freedom , Democracy and Fatherland, Poland’ 

Onderscheidingen: Canadian Volunteer Service Medal and Clasp, France en 

Germany Star, 1939-1945 Star and War Medal. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Levensverhaal : Gijs Krist, Research Team Faces to Graves. 

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

contact op met info@facestograves.nl 

Bronnen: 

Commonwealth War Graves 
Library and Archives Canada 

Met dank aan dhr. Willy van Aalst – Gaanderen 
Oudheidkundige vereniging Gander te Gaanderen 
Streekarchivaat Doetinchem 

Regimental Museum and Archives of the Royal Highlanders of Canada (Black 
Watch) te Montreal 

Regimental Websites 

mailto:info@facestograves.nl
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In Gaanderen is een monument ter herinnering aan Stanley Joseph Kobylas. Het 

is onthuld op 4 mei 2016 en het bevindt zich bij het bestaande Verzetsmonument 

op de hoek Hoofdstraat/Lange Huitinkstraat in Gaanderen (gemeente 

Doetinchem). Het monument is het initiatief van een inwoner van Gaanderen, 

Willy van Aalst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


