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Backus, George Henry  

Trooper 

Elgin Regiment 

Royal Canadian Armoured Corps 

25th Armoured Delivery Regiment 

A 104765 

 

 

 

 

 

 

 

George Henry Backus wordt geboren op 13 december 1907 in 

Wallacetown, Dunwich Twp, Elgin County, Ontario. Oorspronkelijk komt 

zijn familie uit Norwich, Engeland. Rond 1634 zet William Backus voet aan 

wal in Amerika. Hij is een van de oprichters van Saybrook, Connecticut. 

Vandaar gaat hij naar Vermont, Massachusetts, New York, Pennsylvania, 

New Hampshire en Maine. De familietak van George gaat van Connecticut 

naar Dutchess County, New York, naar Erie, Pennsylvania, en vervolgens 

naar Ontario, Canada. Zijn ouders, Frederick Henri Backus en Sarah Jane 

Thayer, hebben allebei de Engelse nationaliteit en zijn lid van de 

anglicaanse kerk (Church of England). Moeder Sarah is 19 en vader 

Frederick 32 als ze op 31 januari 1894 trouwen in Middlesex, Ontario. In 

totaal krijgen ze zes 

kinderen. 

George (op schoot bij 

moeder Sarah) heeft twee 

oudere zussen: Mabel 

(1895, met strik) en 

Florence May (1899) en 

drie oudere broers: 

Winfred (1897), William 

Albert (1903) en John 

Robert (1905, naast 

George). 
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Op 35-jarige leeftijd krijgt zijn moeder een middenoorontsteking als 

gevolg van de mazelen. Ze overlijdt op 19 februari 1910. Vader Frederick 

bezwijkt op 17 november 1919 aan een longontsteking, hij is dan 58 jaar. 

George wordt opgevoed door zijn pleegouders George W. Gilbert en zijn 

vrouw Hattie. Hij gaat naar school tot zijn veertiende (klas 8). Miss 

Alderich is zijn juf en zij stuurt pleegmoeder Gilbert een condoleancekaart 

na zijn overlijden. Na een 

extra jaar in klas 9 op een 

plattelandsschool werkt 

George bijna twintig jaar 

als boer op de 125 

hectaren van zijn 

pleegvader George Gilbert.
                                                            

Pleegvader George en kleine 

George, die ‘Gordie’ wordt 

genoemd. 

 

          

                                

Van deze foto wordt later een schilderij gemaakt. 
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  Schoolfoto: George op de onderste trede, tweede van rechts. 

 

George met zijn pleegouders  

(voor 1926). 

 

Aan het werk op de boerderij. 



4 
 

v.l.n.r. onder George, Leslie, Mabel, rechts boven John op bezoek bij Backus familie. 

 

Op de boerderij rijdt hij op de tractor en onderhoudt machines. Dat wil hij 

graag weer doen na zijn diensttijd, geeft hij aan als hij zich op 5 oktober 

1942 aanmeldt bij het leger in London, Ontario. Hij is dan een vrijgezel 

van 34 jaar met blauwe ogen en bruin haar. Hij is bijna 1.60 m lang en 

weegt iets meer dan 55 kg. Hij oogt klein, maar is sterk en gezond. Bij 

zijn aanmelding geeft George wel aan dat hij maag- en darmproblemen 

heeft. Hij heeft geregeld last van diarree. Daar gaat hij na twee maanden 

mee naar de dokter en die constateert een ontsteking van de dikke darm. 

Het gaat daarna iets beter, maar George heeft er zo nu en dan nog wel 

last van. 

Tijdens zijn intakegesprek komt hij rustig en weloverwogen over. George 

speelt softbal en voetbal, is geïnteresseerd in hoefijzers en leest graag 

boerderijtijdschriften. Ook is hij actief in de kerk. Hij danst, rookt en 

drinkt niet, bespeelt geen muziekinstrument en gaat zelden naar de film. 

Het oordeel luidt dat George gemiddeld intelligent is en hij komt heel 

stabiel over. Het advies voor zijn legerfunctie is (tank)chauffeur. Hij rondt 

zijn basistraining af op 15 december 1942 in Listowel, Ontario. 

In juli 1943 krijgt hij een longontsteking en de mazelen. Daarna werkt hij 

als bediende in de Mess en is bang voor de overtocht naar Europa. In het 

leger willen ze hem, gezien zijn leeftijd, zo snel mogelijk verder trainen, al 

denken ze niet dat hij geschikt is voor taken op het slagveld. Uit 

plichtsbesef wil George het liefst bediende of kok zijn. 
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Zijn regiment is gemobiliseerd op 24 mei 1940 en start begin juni van dat 

jaar met de rekrutering. In een maand tijd bereikt het Elgin Regiment (de 

“Elgins”) de volledige sterkte van 962 man in oorlogstijd voor het 

bataljon. Na een uitgebreide training verhuizen ze in 1941 naar Toronto 

waar ze bij de 12th Brigade worden geplaatst. 

Het regiment wordt op 26 januari 1942 omgezet in een bepantserde 

eenheid en opnieuw aangewezen als het 25th Armoured Delivery 

Regiment. Uiteindelijk verschepen de militairen zich in de herfst van dat 

jaar naar het Verenigd Koninkrijk. In januari 1943 wordt het regiment 

opnieuw gereorganiseerd. De Elgins worden dan het 1st Tank Delivery 

Regiment (en uiteindelijk het 25th Canadian Tank Delivery Regiment). 

Ze krijgen de taak tanks te leveren voor operaties in de frontlinie. Het 

regiment is verdeeld in verschillende squadrons, elk verbonden aan 

verschillende divisies van het Canadese leger. De Elgins ondersteunen 

gepantserde Canadese regimenten in Italië (onder meer Sicilië), Frankrijk, 

België, Nederland en Duitsland. 

George komt op 13 september 1943 aan in het Verenigd Koninkrijk. Hij 

ligt daar tussen 16 en 24 december in het Canadian General Hospital. 

Door veranderende getijden levert zijn regiment met een dag vertraging 

op 8 juni 1944 tanks bij de D-Day invasie in Normandië. De gevechten 

rond Caen en Falaise zijn heftig. Zelf gaat George in de nacht van 2 op 3 

juli 1944 naar Frankrijk en trekt met zijn regiment door naar het noorden. 

Op 19 november 1944 komt hij om het leven door een noodlottig ongeluk. 

George Henry Backus verdrinkt rond tien uur ’s avonds in de Zuid-

Willemsvaart. Hij is dan 36 jaar oud. 

Zijn bezittingen op dat moment zijn: dagboek, sleutelbos, drie foto’s, 

portemonnee, 2 visitekaartjes, souvenirmunten en een polshorloge met 

Romeinse initialen op de achterkant. 

 

Dit is een van de 

foto’s die George 

bij zich droeg. 

Het is een foto 

van de boerderij, 

opgestuurd door 

zijn 

pleegmoeder. De 

foto is van zijn 

lichaam gehaald 

en naar huis 
gestuurd, 

vandaar de 

watervlek. 
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Op 23 november 1944 krijgt zijn zus Mabel officieel bericht dat haar broer 

door een ongeluk is verdronken. Hij wordt tijdelijk begraven in Oss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Later wordt George herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in 

Groesbeek, graf  XX. A. 3.  

 

Op zijn grafsteen staat de tekst: 

PEACEFUL BE THY REST 

           

Onderscheidingen: 

- 1939-1945 Star 

- France & Germany Star 

- War Medal 1939-1945 

- Canadian Volunteer Medal with Clasp. 

 

 

 

 

 

 

         

Levensverhaal: Tefke van Dijk, Research Team Faces To Graves. 
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Geraadpleegde bronnen: 

- Commonwealth War Graves Commission 
- Library and Archives Canada 

- Foto’s Backus-Page House Museum 
- Dave Backus (Backus Family History) 
- elgincounty.ca (Elgin Regiment) 
 

#6 Platoon B. Company – 7 December 1942 


