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 James Duncan Wilson is geboren op 9 november 1921 in Toronto, 

Ontario. He is de zoon van Duncan Montgomery Wilson, een Britse 

schipper, en zijn vrouw Isobel Louise. He heeft een zus Marie Isobel en 

een broer George, die ook in militaire dienst gaat. Het gezin is lid van de 

Presbyteriaanse Kerk. James doorloopt de lagere school (no.11 School) in 

Toronto en studeert vervolgens drie jaar aan een hogere  handelsschool.  

Hij verlaat de school als hij 16 jaar oud is en werkt vervolgens twee jaar 

als expeditie-medewerker bij Eaton´s, in die tijd de grootste warenhuis- 

keten in Canada. Daarna werkt hij negen maanden in de werkplaats van 

National Cash Register, O'Donnell-Mackie. Zijn laatste functie, voor hij 

dienst neemt in het leger, is monteur bij Ajax Defense Industry Ltd. 

(Pickering) gedurende een jaar. Op 3 oktober 1942 treedt hij in het 

huwelijk met Diana Shirley Joyce Wilson in Toronto. 

 

    Twee maanden later, op 22 december, James meldt zich vrijwillig bij 

het Canadese leger. Uit het medisch keuringsrapport blijkt dat hij 1,75 

meter lang is, 67 kilo weegt bij een omvang van 91 cm. Hij heeft blond 

haar en lichtbruine ogen. Hij draagt sinds zestien maanden een bril. De 

keuringsarts schrijft in zijn evaluatie van het medisch rapport: “deze 

rekruut is meer dan gemiddeld intelligent. Hij heeft een doorsnee 

lichaamsbouw. Hij verklaart dat hij in goede gezondheid verkeert, maar 

hij heeft een zwak linker oog. Hij is volwassen, open en evenwichtig. Hij 

wil bij voorkeur werken in de soldij-administratie, ook al begrijpt hij dat 
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hij daarvoor niet de juiste vooropleiding heeft en geen ervaring heeft op 

dat vlak. Zijn tweede keuze is opgeleid worden tot radiotelegrafist bij de 

Royal Canadian School of Signals (R.C.S.S). Maar ook op dit gebied heeft 

hij geen ervaring en benodigde aantallen manschappen laten in deze tijd 

een plaatsing bij dat onderdeel bijna niet toe. Hij heeft ervaring in het 

omgaan met luchtdoelgranaten en vindt dat hij het meest op zijn plaats 

zal zijn in de mobiele afdeling luchtafweer van Royal Canadian Artillery. 

Hij lijkt geschikt te zijn als onderofficier en is volledig in staat om de 

normale training met goed gevolg af te sluiten.”   

    

     Op 9 maart 1943 sluit James zijn basistraining af in het 

trainingscentrum nr. 24 in Brampton, Ontario. De volgende dag wordt hij 

overgeplaatst naar het trainingscentrum van de lichte luchtafweerbrigade 

in Elkins Barracks, Halifax. Op 15 juli is hij geschikt bevonden voor dienst 

in Europa en zes dagen later gaat hij aan boord van een schip en op 28 

juli komt hij aan in Het Verenigd Koninkrijk. Na een verblijf van een jaar 

in het Verenigd Koninkrijk wordt hij op 7 juli 1944 naar Frankrijk 

gestuurd. De volgende negen maanden werkt hij als motorkoerier in het 

voetspoor van zijn regiment, terwijl dat zijn weg vecht door Noord-

Frankrijk en België vaak onder zware omstandigheden. Wanneer de winter 

invalt, zijn de Canadezen in Nederland. Begin februari 1945 vinden zware 

gevechten plaats, wanneer Duitsland wordt aangevallen en in maart terug 

gedrongen wordt over de Rijn.  

 

    In April 1945 brengt kanonnier Wilson berichten over van het 

hoofdkwartier van de 16e Canadese batterij lichte luchtafweer naar het 

hoofdkwartier van het regiment in Nederland. Op 15 April rijdt hij op de 

weg van Hellendoorn naar Groningen, door Hoogeveen and Assen, 

wanneer James betrokken raakt bij een botsing met een andere koerier. 

De precieze plaats wordt niet vermeld in de rapporten.  

Hij is ernstig gewond en wordt vervoerd naar No.1 Canadian General 

Hospital in Nijmegen. Om 14.00 uur wordt geconstateerd dat hij in coma 

is en meerdere verwondingen heeft waarbij een naar binnen gedrukte 

breuk aan de achterzijde van zijn hoofd.  

Hij sterft twee dagen later op 17 april. Uit onderzoek blijkt dat kanonnier 

Wilson een beoordelingsfout heeft gemaakt of het teken van de leidende 

koerier niet heeft gezien. James droeg een valhelm en er was geen bewijs 

van onoplettendheid of overmoedig gedrag.  

James is op 19 april begraven op de tijdelijke Canadese Begraafplaats in 

Nijmegen, vak I, rij 7, graf 18.  
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De vrouw van James krijgt dit telegram; het vertelt haar dat hij niet meer thuis komt... 

 

In augustus 1946 is hij herbegraven op het Canadian War Cemetery, 

Groesbeek, graf IV. E. 15. 

  

Onderscheidingen: 

- 1939-1945 Star 

- France German Star 

- Defence Medal 

- War Medal 1939-1945 

- Canadian Volunteer Service Medal & Clasp 

 

 

De familie van James heeft onderaan de grafsteen een tekst laten beitelen 

van een paar regels van een lied van John Henry Newman uit 1833: 

 

“LEAD KINDLY LIGHT, 

THE NIGHT IS DARK 

AND I AM FAR FROM HOME, 

LEAD THOU ME ON.” 
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Levensverhaal Dick Akerboom, Research Team Faces to Graves. 

 

Bronnen: 

Commonwealth War Graves Commission 

Library and Archives Canada 

 

 

 

 


