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Op 18 november 1920 wordt John George Belanger geboren in North 
Battleford Saskatchewan. Het Rooms-Katholieke gezin van Joe en Mary 

Belanger, beiden hebben de Franse nationaliteit van geboorte, bestaat uit 
totaal elf kinderen, zes jongens en vijf meisjes.  

 
John gaat in totaal vijf jaar naar school, tot zijn 12e jaar. Hij gaat op jonge 

leeftijd aan het werk in de bossen en op boerderijen. John`s hobby`s zijn 
ijshockey en softbal. 

 
 

Op 24 juni 1940 meldt John zich in North Battleford aan bij het Regina 
Rifles Regiment. Op 6 juli vertrekt John Belanger naar Camp Dundurn, 

Sasketchewan; hier blijft hij tot 29 september 1940 dan meldt hij zich aan 

op Camp Debert, Nova Scotia. In de militaire documenten wordt John 
omschreven als een stevige man met bruine ogen en bruin haar; hij 

spreekt, naast Engels ook vloeiend Frans. 
 

Op 8 januari 1941 gaat John op speciaal verlof tot 28 januari. En hij 
vertrekt op 24 augustus 1941 naar Engeland om daar zijn opleiding in 

kamp Hiltingbury, Southampton verder af te ronden.  
Hier blijft John tot 5 juni 1944 en wordt daarna in Courseulles-sur-Mer, in 

Frankrijk op Juno Beach aan land gezet om hier aan de strijd voor de 
bevrijding van West Europa deel te nemen.  

 
Via Frankrijk Calais Zeebrugge België trekt John Belanger met zijn 

regiment naar Nederland. In die tijd, op 26 juli 1944 raakt hij gewond aan 
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zijn middelvinger tijdens het reinigen van zijn wapen. Via Zeeuws-

Vlaanderen komt zijn regiment in november 1944 in de omgeving van 
Groesbeek aan. 

 

In een medisch verslag staat dat John op 17 september 1944 opnieuw 
gewond raakt, dit keer aan zijn linker arm. 

 
Op 25 december 1944 raakt hij gewond aan zijn rechterhand, een van de 

middenhandsbeentjes is gebroken, tijdens een stoeipartij met zijn 
kameraad. Hij zegt daarover zelf:” Op 25 december om 02:00 uur was ik 

aan het stoeien met een van de andere soldaten in mijn eenheid. Het was 
gewoon leuk maar we raakten elkaar waarschijnlijk harder dan de 

bedoeling was. Ik sloeg hem op zijn schouder en verwondde mijn hand.”  
 

In dit gebied worden de voorbereidingen getroffen voor het grote Rijnland 
offensief dat op 8 februari 1945 van start gaat. 

 
Kort na de start van dit offensief overlijdt John George Belanger in de 

vroege ochtend van 12 februari 1945. Tijdens het schoonmaken van zijn 

stengun, glipt die uit de handen van de soldaat in het bed naast hem. De 
kogel raakt Rifleman Belanger in zijn rechterzijde en veroorzaakt zijn 

dood. 
 

Zijn moeder krijgt eerst een telegram: 
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Maar daarna kreeg ze te horen dat hij ‘per ongeluk’ door een schot met de 
stengun van een andere soldaat gedood werd… 
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John wordt tijdelijk begraven op begraafplaats Jonkerbosch te Nijmegen 

Op 6 augustus 1945 wordt hij herbegraven op de Canadese militaire 
begraafplaats in Groesbeek, graf 1. D. 8. 

 

 
Onderscheidingen van John George Belanger: 

 
- 1939-45 Star 

- France Germany Star 
- War Medal 

- Canadian Volunteer Service Medal+Clasp 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Levensverhaal: Fred Hulsman, Research Team Faces To Graves. 
 

* Heeft u een foto van deze soldaat of aanvullende informatie neem dan 

contact op met info@facestograves.nl 

 

 

 

Bronnen: 

Commonwealth War Graves Commission 

Archives and Library Canada 

http://www.reginarifles.ca/ 

https://www.veterans.gc.ca 
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