Whitlaw, James
Private
Black Watch of Canada
Royal Highland Regiment
B/159500

James Whitlaw wordt geboren op 26 juni 1925 in Glasgow, Lanark,
Schotland. Zijn vader David Duff Whitlaw komt uit het Schotse Arbroath
(Angus). Hij werkt als exporteur (shipper) en trouwt op 17 april 1924 in
Glasgow met Ann Murray uit Glasgow. James woont daar tot hij 4,5 jaar
oud is. Dan verhuist het gezin naar Hamilton, Ontario, Canada. James
woont daar veertien jaar bij zijn ouders en krijgt de Canadese
nationaliteit.
In Canada wordt zijn jongere broer David geboren. Het gezin gaat naar de
presbyteriaanse kerk. In Hamilton gaat James acht jaar naar een
openbare school en hij volgt drie jaar een technische opleiding tot
elektricien. Hij werkt ook zeven maanden als hulp van een elektricien. Na
zijn ontslag werkt hij twee jaar bij T. Eaton in Hamilton, Ontario. Eerst op
de bezorgafdeling, later als vrachtwagenchauffeur.
Hij is 18 jaar en vrijgezel als hij zich op 24 februari 1944 in Toronto
aanmeldt bij het leger, na een medische test drie dagen eerder en een
gesprek op 23 februari. Daarin oordelen ze dat James vrij jongensachtig
overkomt. Hij is stil, maar vriendelijk en geïnteresseerd. Lichtgebouwd en
naar eigen zeggen in goede gezondheid. James heeft blauwe ogen en
bruin haar, is 1.72 m lang en weegt iets meer dan 60 kg.
Op school is James actief in alle sporten. Daarna is hij geïnteresseerd in
badminton. Ook zit hij bij de padvinders en is verkenner bij een Hamilton
troep. Tijdens het intakegesprek zegt hij dat hij goed overweg kan met
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zowel mannen als vrouwen. Zijn testscore duidt op een superieur
leervermogen met veel mechanische aanleg. Als amateur-monteur heeft
James redelijk wat reparaties uitgevoerd aan de familie-auto.

Zijn houding tegenover het leger is goed,
maar hij komt niet over als een agressief
vechterstype. Hij is jong, maar heeft al wel
wat leiderschap getoond bij de padvinders en
kan dit verder ontwikkelen in het leger.
James verwacht dat hij zich makkelijk zal
aanpassen en goed met iedereen kan
opschieten. Op basis van zijn profiel en
leervermogen wordt hij toegewezen aan het
Cadet Instructors Cadre (C.I.C.). Later kan
hij mogelijk een baan vinden in dit korps, is
het idee.

Op 18 april 1944 volgt een gesprek tijdens de basistraining. James geeft
daarin aan dat hij weinig aanpassingsproblemen heeft ondervonden. Hij is
niet overdreven enthousiast over het leger, maar heeft ook geen klachten.
Zijn gezondheid is prima. Hij wordt gezien als ‘een beetje onvolwassen,
maar met een redelijk vooruitzicht als soldaat die zich met training kan
ontwikkelen’. ‘Ga zo door’, staat in het verslag.
James sluit zijn basistraining af op 17 juli 1944 in Brantford en voltooit
ook de korpstraining infanterie. In het eindrapport staat dat hij nog steeds
onvolwassen overkomt, maar dat hij door zijn hoge bekwaamheid goede
vorderingen heeft gemaakt. James is nog steeds niet erg enthousiast over
het leger, maar hij heeft zich makkelijk kunnen aanpassen en is positief
over de mogelijkheid om overzee te gaan.
Wel moet hij efficiënt en betrouwbaar blijken, maar vanuit eerdere tests
en het interview luidt het oordeel dat hij geschikt is voor dienst overzee
bij de infanterie. Niet veel later maakt James de overtocht naar het
Verenigd Koninkrijk en hij komt op 9 oktober 1944 aan in Frankrijk. Het
regiment trekt door België naar Nederland.
Vrijdag 13 oktober 1944 staat bij The Black Watch bekend als “Black
Friday”. Op deze dag voeren ze een aanval uit bij Hoogerheide tijdens de
Slag om de Schelde waarbij alle vier de compagniescommandanten
worden gedood en een compagnie van negentig man wordt teruggebracht
tot slechts vier overlevenden. Het regiment verliest op deze dag 183 man.
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De mannen krijgen na hun terugkeer van het slagveld onmiddellijk een
warme maaltijd en vallen volkomen uitgeput in slaap. Ze slaan de lunch
over en slapen tot 16.00 uur, tot het avondeten. Daarna kijken ze naar
een film. Oorspronkelijk had die als titel "We die at Dawn", maar dit wordt
snel aangepast naar een iets lichtere film.
Op 10 november komt het regiment aan bij Cuijk, Nederland. In de
novembermaand traint het regiment veel en dat is goed voor het moreel
van de mannen. De gezondheid is overwegend goed, afgezien van enkele
gevallen van lichte griep en dysenterie. Op 1 december trekken ze verder
naar Groesbeek.

Op 8 februari 1945 is het regiment bij het Wylerbergmeer. Het is die dag
bewolkt met af en toe een bui. Het is de dag van Operatie Veritable. Het
spervuur begint precies volgens schema en neemt tot 07.40 uur in tempo
toe. Dan heerst er volledige stilte langs het hele front. Het geeft de vijand
een kans op vergelding, maar de mannen kunnen ook de kanonnen zien
die ze hebben beschoten.
Om 07.50 uur begint het spervuur opnieuw, net als om 10.30 uur. Iedere
eenheid in het gebied met zware wapens vuurt. Het gaat er heftig aan toe.
De aanvallers trekken zich 300 meter terug en gaan pas om 12.00 uur
weer naar hun posities aan het front. Het lawaai is enorm en houdt aan
tot laat in de middag.
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Tijdens vergeldingsacties van het Duitse leger zijn die ochtend drie
mannen gewond geraakt en drie mannen gedood, waaronder James
Whitlaw. Hij is op dat moment 19 jaar oud en draagt bij zich: portefeuille
met fotootjes, werkloosheidsverzekeringskaart, gouden ring, Fountain pen
(zonder naam), het Nieuwe Testament, notitieboek, brieven,
souvenirmunt, diverse stoffen badges, souvenirpostzegels en dasspeld.
Op 9 februari wordt hij tijdelijk begraven op begraafplaats Jonkerbosch in
Nijmegen. Zijn vader David krijgt op 15 februari een telegram over zijn
dood. Later wordt James herbegraven op de Canadese
Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, graf I. E. 5.

Telegram aan vader David Whitlaw

Tijdelijk graf op begraafplaats Jonkerbosch in Nijmegen.

4

Op zijn grafsteen staat de volgende inscriptie:
I WILL FEAR NO EVIL
FOR THOU ART WITH ME
THY ROD AND THY STAFF
THEY COMFORT ME

Onderscheidingen:
-

1939-1945 Star
France & Germany Star
War Medal 1939-1945
Canadian Volunteer Medal with Clasp
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Tefke van Dijk, Research Team Faces To Graves.
Geraadpleegde bronnen:
- Commonwealth War Graves Commission
- Library and Archives Canada
- WAR DIARY 1st. Bn. Black Watch (RHR) of Canada
- David Whitlaw (broer)

Eerbetoon aan Private James Whitlaw.
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