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Ostwald, Jacob 

Private 

The Calgary Highlanders 

Royal Canadian Infantry Corps 

M – 38158 

 

 

 

 

       

Jacob (ook Jake of Jack genoemd) Ostwald wordt op 14 januari 1918 

geboren in Estuary, Saskatchewan. Hij is de zoon van Alexander Ostwald 

en Mary Catherina Haas. De familie Ostwald komt oorspronkelijk uit 

Duitsland, maar emigreert naar Rusland op uitnodiging. De Duitse 

migratie begon in de tijd van tsarina Catharina de Grote, maar de datum 

dat de Ostwald familie aankwam in Rusland in niet bekend. Vader 

Alexander is afkomstig uit Saratov, Rusland. Moeder Mary uit het huidige 

Polen. Ze trouwen op 25 december 1910 in Rusland, vlak daarna 

emigreert het echtpaar naar Canada.                                                  

Het gezin bestaat verder uit een oudere broer, Alex, en twee oudere 

zussen: Amelia “Molly” en Frieda. Jake heeft ook nog een jonger broertje: 

Edward.                                                                                           

Jakes zwager, Reinhold Neibauer, getrouwd met Frieda, en zijn broer 

Edward dienen ook in het Canadese leger in het 

Regina Rifles regiment. Na de oorlog keren zij 

allebei huiswaarts.                                                                                        

Het gezin bezoekt de lutherse kerk. 

 

    

 

 

 

 

 

Alexander en Mary Ostwald 
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Jake gaat tot zijn veertiende naar school. Eerst naar een kleine 

dorpsschool en daarna naar een school in Medicine Hat. Doordat de familie 

lange tijd ver van de bewoonde wereld leeft en werkt, heeft hij anderhalf 

jaar educatie gemist. Hij verlaat de school na Grade 7 en gaat werken op 

de boerderij van zijn ouders. Ook werkt hij af en toe bij een timmerman 

en als vrachtwagenchauffeur. Jake spreekt Engels en Zwabisch, een Duits 

dialect dat in die tijd nog altijd in de familie gesproken werd. 

In 1940 wordt in Canada de National Resources Mobilization Act 

aangenomen. Beschikbare mannen worden opgeroepen zich te registreren 

om in dienst te gaan, in eerste instantie om het thuisland Canada te 

verdedigen. Later worden deze mannen ook ingezet voor dienst overzee. 

Eén van deze mannen is Jacob Ostwald. Op 17 juni 1942 meldt Jake, dan 

24 jaar oud, zich in Calgary, Alberta, voor zijn dienstplicht. Hij krijgt  

legernummer: M - 607035. Hij is op dat moment woonachtig in Walsh, 

Alberta. Volgens zijn medische gegevens is hij een gezonde jongeman. Hij 

heeft blond haar en blauwe ogen, is 1.72 meter lang en weegt 65 kilo. Op 

zijn linkerwang heeft hij een moedervlek. In zijn vrije tijd speelt hij graag 

basketbal en tennis. In de winter gaat hij schaatsen. Zijn grootste hobby 

is zingen. Tijdens zijn diensttijd wil hij graag een opleiding volgen tot 

monteur. 

Jake begint zijn diensttijd in Camp Shilo, Manitoba. Hij wordt ingedeeld bij 

het 24 Field Regiment.  

Op 23 september 1942 meldt Jake zich, in Camp Shilo, aan voor actieve 

dienst. Hij krijgt een nieuw legernummer: M – 38158. 

 

Hij blijft bij zijn eigen regiment en wordt op 24 september 1942 bevorderd 

tot Lance-Bombardier. In november wordt zijn regiment overgeplaatst 

naar Vancouver, B.C., en krijgt hij de rang van Acting-Bombardier. Twee 

maanden nadat hij is bevorderd tot Lance-Sergeant wordt het regiment, in 

het voorjaar van 1943, overgeplaatst naar Nanaimo, B.C.. Op 15 april 

wordt Jake hier bevorderd tot Sergeant. Hij wordt geschikt geacht voor 

training met amfibievoertuigen.  
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Op 12  juli van hetzelfde jaar wordt hij voor speciale dienst overgeplaatst 

naar het eiland Kiska, Alaska, U.S.A. Op dat moment nog bezet door de 

Japanners. Hij is dan onderdeel van een enorme Amerikaanse – Canadese 

troepenmacht die vanuit Nanaimo verscheept wordt naar Adak, Alaska. De 

Canadese troepenmacht bestaande uit de Winnipeg Grenadiers, de Rocky 

Mountain Rangers en de Canadian Fusiliers vormen samen de Greenlight 

Force. Op 16 augustus 1943 wordt Kiska heroverd, de Japanners zijn dan 

al gevlucht.  

De maanden daarna verblijft de Greenlight Force op Kiska voor onder 

andere het aanleggen van wegen. Zondag 16 januari 1944 keert Jake 

terug en mag hij dertig dagen met betaald verlof. 

 

 

 

 

 

 

Na zijn verlofdagen keert Jake terug bij zijn regiment. Waar ze op dat 

moment verblijven is niet duidelijk, maar op 1 maart 1944 wordt Jake 

opgenomen in het Vernon Military Hospital. Hij verblijft daar een week. 

Wat er met hem aan de hand is, wordt niet verteld in zijn medisch 

dossier. In dezelfde maand haalt hij zijn vrachtwagenrijbewijs. Op 14 april 

wordt hij opnieuw opgenomen in hetzelfde ziekenhuis. Ook nu is niet 

duidelijk waarom, maar het lijkt ernstig. Tien dagen later wordt hij 

overgebracht naar het Harrison Casualty Retraining Centre. Hij verblijft 

hier ruim een maand. Nadat hij in juli en augustus tweemaal op verlof is 

geweest, meldt hij zich in Camp Debert, Nova Scotia, om zich voor te 

bereiden op de oversteek naar Engeland. Jake is zich bewust van het feit 

dat hij vrijwillig zijn rang als sergeant moet opgeven om in Europa te 

dienen. Maar zijn Army Examiner schrijft dat als 

er de mogelijkheid zich voordoet, hij zijn rang 

zou kunnen terugkrijgen. Vanwege zijn inzet 

was hij een goed Sr. NCO-type. 

Tijdens zijn verlofdagen in augustus neemt hij 

afscheid van zijn familie en van zijn verloofde, 

“Poppy” (waarschijnlijk is dat haar bijnaam, 

maar niemand in de familie weet nu nog haar 

echte naam). 

                                                                              
   Jake en Poppy– datum onbekend 

Inschepen voor Kiska   Kiska patch 
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Op 5 oktober 1944 vertrekt een schip vanuit Halifax, N.S., met aan boord 

Jake en zijn regiment. Twaalf dagen later zetten ze voet aan wal in 

Engeland en worden ze onderdeel van het Canadian Infantry Training 

Regiment. Hier word hij omschreven als een robuuste, agressieve man 

met veel zelfvertrouwen die op korte termijn zijn hoger bevordert kan 

worden tot onderofficier.  

Tot eind december verblijft hij in een trainingskamp in Engeland. Op 30 

december 1944 maakt Jake de oversteek naar het vaste land van Europa 

met het Canadian Infantry Corps. Hier wordt hij op 18 januari 1945 

toegevoegd aan het regiment Calgary Highlanders als Private.  

Jake komt terecht in een regiment dat, vanaf juli 1944, al veel heeft 

meegemaakt en, verdrietig genoeg, al veel manschappen heeft verloren. 

Jake is onderdeel van een enorme versterkingseenheid. De Calgary 

Highlanders hebben de winter doorgebracht in de buurt van Nijmegen. Ze 

hebben bruggen bewaakt bij Malden en Grave en gepatrouilleerd langs de 

grens bij Groesbeek. Jake krijgt slechts twee weken de tijd om te wennen 

aan het feit dat hij zich aan het front bevindt. 

Vanaf 1 februari begint voor Jake en zijn 

regiment de voorbereiding op Operatie 

Veritable. Vanaf Berg en Dal vertrekken ze 

richting de grens en verblijven ongeveer vijf 

kilometer van Wyler, Duitsland, in de bossen, 

wachtend op wat komen gaat. Op 8 februari, 

om 5 uur in de ochtend, wordt de aanval op 

Wyler ingezet. De slag om Wyler blijkt 

lastiger dan gedacht en zal acht uur duren, 

dertien Calgary Highlanders sneuvelen. 

 

Wyler 

 

 

 

 

Jake raakt gewond tijdens de slag om 

Wyler en wordt een week verpleegd in 

een veldhospitaal. Op 15 februari keert 

hij terug bij zijn eenheid in Berg en Dal. 
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Op 18 februari vertrekt het regiment richting het 

Moyland bos. Midden in de nacht nemen ze hun 

posities in en voor de komende 48 uur patrouilleren 

ze, vinden er wat schermutselingen plaats met Duitse 

soldaten en beschieten ze Slot Moyland.  

                                       

                                            Slot Moyland – 6 december 2020 

Na Moyland volgt het Hochwald. Een dichtbegroeid bos, met soms maar 

een paar meter zicht waardoor de kans groot is in een hinderlaag te 

lopen. Hier start Operatie Blockbuster. Het doel van de Calgary 

Highlanders is het innemen van de westkant van de noordelijke rand van 

het bos. Net na middernacht, op 27 februari, vertrekt het regiment. Het is 

bewolkt en er is geen maanlicht om de mannen bij te schijnen, de 

boerderijen die ze in het open landschap passeren lijken verlaten. Pas bij 

het ochtendlicht ondervinden ze weerstand van Duitse soldaten, maar het 

lukt ze hun doel te bereiken, worstelend door modder en sneeuw, en om 

half elf in de avond kan er eindelijk, na vierentwintig uur, een warme 

maaltijd gegeten worden. Er zijn 200 Duitse soldaten gevangengenomen, 

twaalf Calgary Highlanders sneuvelen deze dag in het Hochwald.  

Jake raakt opnieuw gewond. De artsen in het veldhospitaal kunnen hem 

deze keer helaas niet meer redden. Op 28 februari 1945, na nog geen zes 

weken aan het front, sterft Jacob Ostwald op 27-jarige leeftijd. 

Private Jacob Ostwald wordt tijdelijk begraven in Nijmegen, waarvandaan 

hij op 11 september 1945 wordt herbegraven op de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats Groesbeek, graf VIII. F. 15. 

 

 

Foto’s: Familie Ostwald – 2003 ;                      

Darlene (Ostwald) Domier bezoekt het graf van haar 

oom 
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Jake heeft de volgende onderscheidingen ontvangen: 

 1939 – 1945 Star 

 France & Germany Star 

 Defence Medal  

 War Medal 1939 – 1945  

 Canadian Volunteer Service Medal & Clasp 

 

Op zijn grafsteen staat de volgende tekst: 

 

FONDLY LOVED 

AND DEEPLY MOURNED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze dank gaat uit naar Duane Domier en Darlene (Ostwald) Domier voor 

het delen van foto’s en verhalen. 

 

Levensverhaal door: Sigrid Norde, Research Team Faces To Graves. 

 

 

Bronvermelding 

Commonwealth War Graves Commission 

National Library and Archives Canada 

David. J. Bercuson, Battalion of Heroes–The Calgary Highlanders in World War II, 

The Calgary Highlanders Regimental Foundation, 1994 

 

http://www.calgaryhighlanders.com/history/highlanders/1939-45/dcompany.htm 

http://www.virtualmuseum.ca/sgc-cms/histoires_de_chez_nous-

community_memories/pm_v2.php?id=search_record_detail&fl=0&lg=English&ex

=00000650&rd=151703&sy=cat&st=&ci=4# 

https://www.wikitree.com/wiki/Ostwald-25 
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