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Benard,  Hubert 

Private   

Le Regiment de la Chaudière 

E/9389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 2 oktober 1920 wordt Hubert Benard geboren in Grande Entree een 

klein vissers plaatsje in de provincie Quebec. 

Het gezin bestaat uit vader Onesime Benard en moeder Clauraine Duclos 

Hubert heeft nog een broer en vijf zussen. Tijdens zijn jeugd gaat hij 

vanaf zijn zevende tot zijn veertiende jaar naar de openbare school. 

Na zijn schooltijd gaat hij aan de slag als hulp bij zijn vader die een 

visserij bedrijf beheerd. Op zijn achttiende meldt hij zich aan als 

vrijwilliger bij een van de oudste reserve infanterie’s van het Canadese 

leger. 

Hubert blijft nog twee jaar werkzaam als hulp op en boerderij om zich 

daarna op 27 augustus 1940 aan te melden bij het Canadese leger om    

ingezet te worden in de oorlog in West- Europa. Hubert wordt ingedeeld 

bij het Regiment de la Chaudière  om vervolgens zijn militaire opleiding  in 

Sussex, New Brunswick af te ronden. Op 20 juli 1941 wordt hij 

ingescheept naar Engeland. Daar blijft Hubert Benard tot 11 augustus 

1944. Waarna hij op 12 augustus de oversteek maakt naar Frankrijk. 

Van hieruit trekken ze via België naar Nederland en komen terecht in het 

gebied rond Nijmegen en Groesbeek. 

 

Tijdens een aanval sneuvelt Hubert Benard op 13 januari 1945 in Wyler, 

Duitsland.  
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Hij wordt begraven op de tijdelijke begraafplaats Jonkerbos te Nijmegen.  

Op 6 augustus 1945 wordt Hubert Benard herbegraven op de Canadese 

militaire begraafplaats te Groesbeek, graf I. D.14. 

 

Onderscheidingen: 

- Defence Medal 

- France and Germany Star 

- Canadian Volunteer Medal Claps 

- 1939-1945 Star 

- War Medal 1939-1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Library and Archives Canada 

http://www.veterans.gc.ca 

http://www.canadaatwar.ca/battles/world-war-ii/ 

Marie Helene Benard, deelnemer Youth Delegate, 60e herdenking bevrijding mei 

2005. 
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