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James Prosser Rowles wordt op 11 juni 1914 geboren in Okotoks, een 

plaats in het zuidwesten van Canada, niet ver van Calgary, in de provincie 

Alberta.  

 

Persoonlijke informatie 

    De jonge James groeit op als zoon van vader John Kansas Rowles, 

geboren in Kansas City, USA, maar opgegroeid in Wellinton County, 

Ontario en moeder Ann Elizabeth Biscoby, die is geboren in Manitoba en 

opgegroeid in Listowel, Ontario. Zij waren op 2 januari 1898 getrouwd, en 

krijgen in totaal acht kinderen: de jongens Herbert, Theodor, John, 

William en Prosser James (roepnaam Prosser)en de meisjes Hannah, Macy 

en Elisabeth. Ze zijn lid van de United Church of Canada, de grootste 

protestants christelijke kerk van Canada.  

    Zijn vader heeft een boerderij van 153 hectare groot, waar Prosser 

graag helpt, bijvoorbeeld op de tractor. Hij gaat in Canada naar de lagere 

school, en volgt in Washington, USA de middelbare school. Op zijn 

vijftiende gaat hij van school af, nadat hij eindexamen Grade VII heeft 

gedaan. 

    Na school, en eerder ook al tijdens vakanties, werkt hij bij een garage, 

gedurende twee jaren. Daarna gaat hij werken bij Canadian Pacific 

Railway in Ogden Shops. In 1941 werden deze bedrijven opnieuw 

ingericht om twee soorten 4-inch scheepskanonsteunen te maken voor 
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Canadese, Britse en Amerikaanse oorlogsschepen. Hij werkt daar als 

machine operateur en metaalbewerker. 

    Prosser trouwt op 17 oktober 1938 met Lennox Sheila Rintoul, dochter 

van Schotse immigranten en hun huwelijk wordt op 3 juni 1939 bekroond 

met de geboorte van een dochtertje, genaamd Sheila Elizabeth. Prosser 

and Lennox wonen in in Calgary op 1822, 8th Avenue East en leiden een 

rustig bestaan; gaan op visite bij familie en vrienden, en gaan af en toe  

dansen of naar een sportwedstrijd kijken, bijvoorbeeld baseball of 

Canadian football. James heeft veel interesse in mechanica, hij leest graag 

vakbladen en doet geregeld klussen op dat gebied in en rond het huis.  

 

Militaire informatie  

    De Tweede Wereldoorlog is inmiddels uitgebroken, en op 29 november 

1943 gaat Prosser in dienst. Dat zal niet gemakkelijk geweest zijn in de 

wetenschap dat zijn vrouw hoogzwanger is van hun tweede kind.  Vlak 

voor kerstmis, op 23 december 1943 wordt hun zoontje Douglas Martin 

geboren, die Prosser tijdens verlof in juli 1944 voor het laatst zal zien.  

    Vanwege zijn werkervaring bij de garage en op de tractor bij zijn 

vaders boerderij, vraagt hij om aangesteld te worden als chauffeur, b.v. 

van een tank.  Tijdens de lichamelijke keuring worden daarvoor geen 

belemmeringen vastgesteld. Hij is een lange goedgebouwde man met 

bruine ogen en bruin haar, een vriendelijke man die zich graag wil 

inzetten in het leger. Hij heeft in 1920 zijn neus gebroken, en in 1933 een 

vinger, maar verkeert verder in goede gezondheid.  

    Hij krijgt zijn eerste trainingen in Canada. Hierbij blijkt dat hij na lang 

staan of lange marsen problemen heeft met pijn in zijn benen, maar hij is 

van goede wil om door te zetten naar beste kunnen. Uiteindelijk vertrekt 

hij in begin november 1944 naar Groot-Brittannië, en gaat op 29 

december verder naar het vasteland van Europa om zijn bijdrage te 

leveren aan de bevrijding.  

 

De laatste dagen 

    Ruim vijf maanden later, op 25 mei 1945 wordt een noodlottig ongeval 

hem fataal. De bevrijding heeft hij niet lang daarvoor meegemaakt, en 

dan is Prosser wordt op die dag het slachtoffer van een ongeval met een 

tank. In de namiddag rond half vier rijdt hij mee in een konvooi van tanks 

onderweg van Buren naar Maarssen. In de buurt van Culemborg moet de 

chauffeur van die tank, die achteraan het konvooi rijdt, een beetje naar 

rechts uitwijken voor een groepje mensen te voet die aan de linkerkant 
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van de weg lopen. Door de tanks voor hem is vrij veel stof opgewaaid, 

waardoor het zicht niet zo goed is. De tank raakt een zacht hellinkje en 

glijdt een stukje verder naar rechts, raakt dan iets hards op de grond, 

kantelt en maakt een complete draai. Het is een tank zonder 

geschutskoepel, en de chauffeur had zijn hoofd zover mogelijk 

ingetrokken en komt er zonder kleerscheuren vanaf. Hij roept daarna 

meteen naar zijn bijrijder James, maar krijgt geen antwoord. Hij springt 

uit de tank en vindt James onder een deel van de rupsband. Hij ligt daar 

met zijn gezicht naar beneden, en zijn bovenlichaam ligt onder de tank. Er 

wordt onmiddellijk alarm geslagen. Een plaatselijke dokter is snel ter 

plaatse, maar kan helaas niets mee doen. Dit geldt ook voor de legerarts 

en ambulancemedewerkers die een paar minuten later aankomen. 

Anderhalf uur later is er een voertuig dat de tank van het stoffelijk 

overschot kan aftillen. Voor Prosser Rowles komt alle hulp te laat, hij is 

hoogstwaarschijnlijk onmiddellijk overleden na het ongeval. 

    Zijn lichaam wordt twee dagen later bij Nijmegen begraven op een 

tijdelijk Canadees militair kerkhof. Zijn moeder heeft geprobeerd om zijn 

lichaam naar Canada te laten vervoeren en daar te begraven, maar de 

kosten daarvan waren te hoog voor haar. Zijn vader was inmiddels al 

overleden. 

    Zijn vrouw ontvangt zijn eigendommen, waaronder een ingelijste foto, 

een portefeuille, Duits en Nederlands geld, en de 

onderscheiding die hij had gekregen: de 39-45 

France-Germany Star War Medal. 

Zijn onderscheidingen: 

- 1939-45 Star 

- France & Germany Star 

- War Medal 1939-45 

- Canadian Volunteer Service Medal with clasp 
 

Lance Corporal James Prosser Rowles wordt 

herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats 

in Groesbeek, graf I. C. 3. 

 

    In Nederland wordt zijn laatste rustplaats mooi 

verzorgd en in ere gehouden. In Okotoks is een 

monument opgericht: de Veterans Way, met een 

muur waarop foto’s staan en namen van 

gevallenen. Zo zal hij nooit worden vergeten. 
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Levensverhaal Linda Verhelst, Research Team Faces to Graves. 

Bronnen: 
Commonwealth War Graves Commission 

Library and Archives Canada 
Foto Donna Maxwell 
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Conclusie van het Court of injury: De chauffeur van de tank moest uitwijken voor 

Nederlandse voetgangers die langs de weg liepen, waarna de tank tegen een 

obstakel aanreed en omsloeg. Prosser kwam onder de tank terecht en had geen 

schijn van kans om te overleven. 


