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WILLIAMS, VICTOR   

Private 

Black Watch (Royal Highland 

Regiment) of Canada 

D 82900  

 

   

 

 

 

 

 

   Victor Edwin Lemoine Williams wordt geboren op 24 februari 1920 in 

Montreal, Quebec. Hij is de vierde van vijf kinderen van Charles Frederick 

William Williams (geboren 1882) en Alice Hammond (geboren 1887). Hun 

huwelijk heeft plaatsgevonden in 1911 in de Anglicaanse kerk van St. 

George. Zowel Charles als Alice zijn 

geboren in Engeland en zijn een 

paar jaar voor hun huwelijk naar 

Canada geëmigreerd. Aan het begin 

van de eeuw treedt Charles als 

tiener toe tot het Britse leger nadat 

zijn vader is gestorven bij deelname 

aan de Zuid-Afrikaanse 

Boerenoorlog. Hij is hier erg trots 

op en draagt altijd zijn Zuid-

Afrikaanse baret (tam-o'-shanter) 

op de Herdenkingsdag. Hij is een 

gietvormmaker van beroep. 

 

 

 

Charles Williams met zijn vier zoons. 

Victor, in uniform staat naast zijn broer 

Harry, in marine-uniform. 
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  Victor, in het gezin bekend als Vicky, gaat zeven jaar naar de openbare 

school in Montreal. Hij is creatief met zijn handen; op de Chesterfield-

bank van zijn moeder liggen een punchwork-kussen en een butlerfiguur 

met een decoratieve asbak, door 

hemzelf gemaakt. Zijn neven en 

nichten herinneren zich dat hij in 

de winter met hen rodelde. Hij 

zegt later dat hij graag voetbalt als 

voorhoedespeler. Na het verlaten 

van de school gaat hij de 

staalindustrie in en werkt hij vier 

jaar bij de Campbell Shank 

Company tot hij in dienst gaat in 

het leger in 1941. Hij werkt als 

een ovenwachter die staal 

tempert; hij lijkt het werk leuk 

gevonden te hebben want hij zegt 

dat hij naar het bedrijf wil 

terugkeren als de oorlog voorbij is. 

Hij uit de wens om in de toekomst 

gereedschapsmaker te worden. 

       

       Victor’s moeder, Victor, Sam, Harry. 

 

 

 

 

 

In november 1936, als hij 16 jaar is, 

treedt Victor toe tot het 

infanterieregiment Black Watch als 

reservist en bereikt hij uiteindelijk de 

rang van Lance-Corporal. 

 

 

 

Links: Victor. 
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IN HET LEGER 

   Victor Williams is nu eenentwintig en werkt op 27 juni 1941 in Montreal 

als soldaat bij de Black Watch, het oudste Canadese Highland Regiment, 

onderdeel van het 1e bataljon van het Royal Highland Regiment van 

Canada. Bij zijn medisch onderzoek blijkt hij in goede gezondheid te 

verkeren en wordt hij ingedeeld in categorie A. Op dit moment is hij 

1.75m. lang, weegt hij 67 kg en heeft hij blauwe ogen en kastanjebruin 

haar; hij is linkshandig. Er wordt opgemerkt dat hij een redelijke houding 

ten opzichte van dienst in het leger en zijn eigen gezondheid heeft. Hij wil 

bij de infanterie en lijkt geen voorkeur te hebben voor een bepaalde 

specialisatie. 

   Gedurende het grootste deel van het volgende half jaar is Victor 

gestationeerd in verschillende trainingskampen van de infanterie in 

Quebec, waaronder Huntington in augustus en Farnham in oktober, beide 

zo'n zestig kilometer van huis. Hij verblijft ook een korte periode bij het 

RCE Wolf-regiment. 

 In september van datzelfde jaar vraagt hij toestemming om te trouwen 

en in november krijgt hij vier dagen verlof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 26 november 1941 trouwt hij met Annie Margaret Gibson in de 

Anglicaanse kerk van St. Cyprianus in Montreal.   
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 Dit is ook Victor's verlof voor hij uit Canada vertrekt, en minder dan een 

maand later gaat hij aan boord van een schip naar Europa en arriveert hij 

vlak voor Kerstmis op 23 december 1941 in het Verenigd Koninkrijk. 

Victor boven 4e van links.  

Farnham                                 No12 draft ‘Reinforcement’   8 Dec. 1941               

       1st Bn The Black Watch (Royal Highland Regiment) of Canada 

 

      Hij gaat de komende twee en een half jaar verschillende soorten 

wapenopleidingen volgen. Hij krijgt periodes van verlof ter plaatse, maar 

geen verlof om naar huis te gaan. 

 Het Black Watch-regiment is gedurende deze periode op verschillende 

plaatsen aan de zuidkust van Engeland gestationeerd als onderdeel van de 

kustverdediging; ze worden af en toe onder vuur genomen door 

machinegeweren van Duitse vliegtuigen. Het aantal speciale trainingen  

neemt toe ter voorbereiding op de invasie van Frankrijk in 1944, die 

uiteindelijk op 6 juni begint. 

 

     De oorlog begint voor Victor Williams pas echt een maand later op 9 

juli als de Black Watch in Frankrijk op het strand van Juno landt; het 

regiment raakt onmiddellijk betrokken bij zware gevechten. Het 

bruggenhoofd bij de strijd om Caen voert hen op 18 juli over de rivier de 

Orme naar Faubourg de Vaucelles. Drie dagen later raakt Victor gewond 

als hij bomfragmenten in zijn rechterheup krijgt. Na behandeling in 

Frankrijk wordt hij na een paar dagen teruggestuurd naar Engeland om te 

herstellen, een periode die in totaal zes maanden zal duren. Ondertussen 

baant zijn regiment zich vechtend een weg door Frankrijk en neemt deel 
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aan de Slag om de Schelde in oktober 1944, waarbij de Black Watch 

zware verliezen lijdt. Op 10 november arriveert het regiment in 

Nederland, bij Cuijk aan de Maas, bij Nijmegen. Ze zullen de komende 

drie maanden in de regio Nijmegen doorbrengen, slechts enkele 

kilometers van de Duitse grens. 

  Victor, nu hersteld van zijn wond, voegt zich weer bij zijn regiment op 31 

januari 1945. De winter is zwaar geweest en op dit moment begint het te 

dooien; in plaats van vorst en sneeuw krijgen ze regen en de graslanden 

bij de Rijn overstromen tot een diepte van dertig centimeter of meer. De 

mannen zitten vaak in schuilplaatsen bij het Wyler-meer en deze vullen 

zich snel met plassen water. De vijand is dichtbij en voortdurend 

patrouilleren is noodzakelijk. Op 14 februari wordt de Black Watch 

opgedragen om in barakken in Nijmegen een paar dagen welverdiende 

rust te nemen. Ze trekken op 18 februari Duitsland binnen, trekken door 

het Reichswald en stoppen in Bedburg-Hau. 

 

  De volgende paar weken is de Black Watch betrokken bij de uitzonderlijk 

zware gevechten van Operation Veritable, die tot doel heeft de vijand te 

verdrijven uit het gebied ten westen van de Rijn. 

Op 27 februari betreedt het regiment het goed verdedigde bos van 

Hochwald, gelegen nabij Uedem, tussen Goch en Xanten. De Duitsers zijn 

bezig zich terug te trekken, maar bieden nu op eigen bodem feller verzet. 

Deze strijd is te vergelijken met die in Normandië, maar kent drie keer 

zoveel slachtoffers. Negentigduizend Canadese infanteristen strijden tegen 

een vijandelijk leger van ongeveer tienduizend  man sterk. De Duitsers 

kennen hun territorium goed en zetten ontelbare tankvallen op voor de 

Canadian Fireflies, die in ieder geval inferieur zijn aan de vijandelijke 

tanks. Door de constante regen en de ondergelopen landbouwgronden is 

de grond onbegaanbaar geworden. 

 

  Citaat uit het Black Watch-oorlogsdagboek voor 27 februari: 

“Weer - bewolkt en koud, helder in de middag. We hadden geluk dat we 

vanmorgen pas om 09.00 uur moesten vertrekken. Het transport vertrok 

een uur te laat en bewoog met een snelheid van 5 km/u door de stagnatie 

van voertuigen op wegen, vanwege de vreselijke omstandigheden - de 

wegen hebben op veel plaatsen grote gaten. Het hoofdkwartier werd 

opgericht bij 055449 en het bataljon concentreerde zich op de directe 

omgeving. Vijandelijke artillerie doodde twee mannen uit de A-compagnie 
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en verwondde Capt. C.S. Mac Laren, hun OC, licht. Het hele gebied werd 

blootgesteld aan zwaar en voortdurend intimiderend artillerievuur.” 

 

  Soldaat Victor Williams overlijdt op 27 februari 1945. Hij wordt tijdelijk 

begraven in de buurt, “in een tuin voor een huis onder een boom nabij 

kruispunt 005449 (sic) Uedem sheet”. Zijn stoffelijk overschot wordt 

achttien maanden later overgebracht naar de Groesbeek Canadian Military 

Cemetery, in Nederland voor een permanente begrafenis. Grafreferentie; 

Perceel XXV. A. 3. 

 

AWARDS 

Canadian Volunteer Service Medal with clasp 

Defense Medal 1939-45 

France  and Germany Star  

1939-45 Star 

War Medal 1939-45  

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal: Gwyn de Jong, Research Team Faces To Graves. 

 

Met dank aan: 

Informatie en foto's David Wheeler 

Bron: 

Commonwealth War Graves Commission 

Library and Archives Canada 
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