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Donald Charles Jagoe is op 1 mei 1925 geboren in Timmins, Ontario als 

zoon van Lyndon en Margaret Jagoe uit Bathurst, Cloucester County, New 

Brunswick. Er zijn twee kinderen: Don en zijn oudere broer Hubert Clair, 

die in de Tweede Wereldoorlog ook bij het Canadese Leger in Europa zal 

dienen. Don’s ouders scheiden als hij 4 jaar oud is en zijn vader neemt de 

zoons mee terug naar Gloucester County. Don’s vader wordt boer in de 

buurt van New Bandon en het gezin bezoekt de plaatselijke 

Presbyteriaanse kerk. Na het uitbreken van de oorlog gaat Don’s vader 

dienen bij de Veteran Guards of Canada (servicenummer G15482). Don is 

zeer gehecht aan zijn oom Lestock L. Jagoe, die dichtbij woont.  

 

Don gaat naar de lagere school in Pokeshaw, drie kilometer van zijn huis. 

Op 14-jarige leeftijd, na de 6e klas doorlopen te hebben, verlaat hij de 

school om op de boerderij (300 hectare) van zijn vader te gaan werken. 

In de wintertijd werkt hij regelmatig voor houtkapbedrijven, maar ook 

voor de Eastern Canada Stevedores als bevrachter in Halifax. Hij is gek op 

jagen, vissen, zwemmen, schaatsen en dansen. Hij speelt 

mondharmonica, leest moderne fictie en sleutelt graag aan auto’s. 

 

Op 9 maart 1944 meldt hij zich in Fredericton aan bij het Canadese leger. 

Hij was toen 18 jaar oud. Testresultaten geven aan dat hij een 

‘buitengewoon hoog leervermogen’ heeft en men beveelt hem aan voor 



een uitgebreide opleiding tijdens de basistraining om mogelijk 

onderofficier te kunnen worden. De basistraining voltooit hij in 

Newmarket, Ontario en wordt daarna overgeplaatst naar het Canadian 

Armoured Corps Training Regiment in Camp Borden. Eind mei wordt Don 

overgeplaatst naar het Canadian Infantry Training Centre in Aldershot, 

Nova Scotia en laat in de zomer brengt hij nog enige tijd door in het Anti-

Aircraft Artillery Training Center in Debert, Nova Scotia. 

 

Op 13 oktober vertrekt Don naar Engeland en wordt zeven dagen na 

aankomst ingedeeld bij de Canadian Infantry Reserve Unit. Vanwege de 

grote verliezen bij infanterie, is het eind 1944 gebruikelijk om soldaten 

van andere onderdelen met andere vaardigheden naar infanterie-

regimenten over te plaatsen. Don zet op 31 december voet op het 

Europese vasteland en in januari verblijft hij in Nederland, niet ver van 

Nijmegen. Op 2 februari 1945 wordt hij ingedeeld bij de “B” compagnie 

van het North Shore Regiment, New Brunswick. 

 

Op 8 februari steken de Canadezen de Nederlands-Duitse grens over om 

het Rijnland in te nemen. Eén van de bloedigste gevechten in het Rijnland 

zal de inname van het dorp Keppeln worden. Volgens geallieerde 

inlichtingen zijn er geen belangrijke vijandelijke activiteiten rond Keppeln 

gemeld en men acht de inzet van tanks niet nodig. Op 26 februari krijgt 

Lt. Col. Rowley opdracht op te rukken en stuurt de North Shore’s “B” en 

“C” compagnies over een kilometer open akkerland om Keppeln in te 

nemen. 

 

De inlichtingen blijken verkeerd: de Duitsers wachten tot de North Shore’s 

tot op 140 meter genaderd zijn en openen dan het vuur. Overal vallen 

doden en gewonden, er is geen plek om dekking te zoeken. De “A” en “D” 

compagnies volgen op minstens 1500 meter als het nieuws over de 

slachting hen bereikt. De North Shore’s hebben tankondersteuning nodig 

en dan ontstaat het plan waarbij een peloton van de “A” compagnie op 

een squadron tanks van het 1st Hussars Regiment gezeten (ongedekt) op 

zal rukken. Als de tanks het dorp naderen nemen de infanteristen de 

vijandelijke loopgraven onder vuur. Sommige tanks lopen op mijnen of 

worden vernietigd door artillerievuur en anderen komen vast te zitten in 

de modder. Slechts 6 van de 14 tanks blijven over 

. 

In een interview met Lou Daley op 3 mei 2007, beweert Pte. William R. 

MacCallum, die gewond raakte bij dezelfde slag: “We waren kansloos. Ik 



rende zig-zaggend door het veld, terwijl de kogels om mijn oren floten. 

Don lag op de grond, de granaten sloegen overal in. Ik groef een greppel 

en riep hem. Hij stond op en rende op me af, maar redde het niet.”   

  

Pte. Donald Charles Jagoe is gesneuveld op 26 februari 1945, op 19-jarige 

leeftijd. Ondanks zware verliezen slaagt de aanval van de North Shore’s. 

Na huis-aan-huis gevechten wordt Keppeln dezelfde dag nog ingenomen. 

Dit heeft 28 soldaten het leven gekost, 56 raakten gewond. 

 

Voor bewezen diensten aan Canada, heeft Pte. Donald Charles Jagoe de 

volgende onderscheidingen gekregen: 

1939-1945 Star 

France & Germany Star 

War Medal 1939-1945 

CVSM with Clasp 

 

Pte. Donald Charles Jagoe is begraven in Nederland op de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats bij Groesbeek; vak IX. H. 8. 

 

Geschreven door Bruce Morton, brucehmorton@gmail.com 

De foto en veel van de gegevens voor deze biografie zijn aangeleverd 

door Lou Daley, Charlottetown (Prince Edward Island). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze biografie is beschikbaar gesteld aan Faces To Graves, met dank aan 

Bruce Morton. 
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