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George Rodrigues is geboren op 25  november 1918 in Quebec,  

Montreal. Als zoon van Ida en Joseph Rodrigues.  

 

De familie Rodrigues heeft de Canadese nationaliteit, maar vader Joseph 

komt oorspronkelijk van British Guyana en Moeder Ida komt uit Guyana. 

In 1914 emigreren Joseph en Ida naar Canada. De familie is rooms-

katholiek.  

 

George groeit op in het St.-Georgesdistrict of Montreal. Zijn moedertaal is 

Spaans maar hij spreekt ook Engels en Frans.  

Helaas overlijdt moeder Ida wanneer George 24 jaar oud is.  

 

George heeft een oudere broer, Clifford, Hij is korporaal in the 1st 

Canadian Paratroop Battalion. 

Clifford slaagt voor de  Parachute Training aan de Ringway England op 11 

september 1943. Hij is bij the Head Quarters Platoon. Dit onderdeel wordt 
per schip naar Normandië getransporteerd.  

Clifford vecht ook in België en Nederland. Clifford overleeft de oorlog en 
overlijdt op 4 juli 1986.  
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George volgt vier jaar High School en studeert af. Hij volgt ook een cursus 

voor commerciële boekhouding en typen in 1938 en werkt als 

administratief medewerker en voorraadcontroleur voor Alan’s Beverages 

Ltd. Montreal van 1939 tot 1941.   

 

Als hobby verzamelt George postzegels en doet hij aan boksen en 

zwemmen. Ook speelt hij als “winger” in het ice hockey team en is hij “3rd 

baseman” tijdens baseball.  

 

George heeft bruine ogen en donker haar. Hij is een kleine, 1.57m en 

56kg zwaar, goed ontwikkelde jongeman. Hij heeft een litteken op zijn 

voorhoofd. George is vrijgezel.     

 

 

George heeft eerder in het leger gediend, tijdens 22 november tot 21 

december 1940, in het 2nd RMR RF, MTC40 Farnham Trainings Centre. 

Op 28 mei 1941 meldt George zich opnieuw bij het leger, bij het Royal 

Corps of Signals in Montreal. Hij start zijn militaire loopbaan als Signalman 

in het 5th  Medical Regiment.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

In november 1942 meldt George zich vrijwillig aan voor dienst in M.I.9. 
Nadat hij getraind is in Engeland en Algerije, is het plan dat hij gedropt zal 

worden op het eiland Corsica. Om een radio verbinding op te zetten voor 
een ontsnappingslijn naar Algiers. Als dit plan afgeblazen wordt, is George 

in augustus 1943 gedropt in Frankrijk.  

Na twee maanden dienst gedaan te hebben in een ontsnappingslijn in 

Parijs, wordt George door de Gestapo gearresteerd op 15 oktober 1943.  

Nadat hij gevangen heeft gezeten in het detentiekamp Compiègne, wordt 
hij naar het concentratiekamp Neuengamme gestuurd door de Duitse SD 

op 24 mei 1944. George wordt geregistreerd onder nummer 31335 en 

krijgt de Nazi status van politiek gevangene. In het kamp moet George 
dwang arbeid verrichten.  
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           Gevangenenkaart van George met nr. 31335 (Bron: ITS Germany) 

 

Op een bepaald, niet bekend tijdstip wordt George naar een subkamp van 

Neuengamme gestuurd, naar Watenstedt.  

George wordt geëvacueerd op 7 april 1945 omdat het geallieerde front 
dichterbij komt. De gevangenen worden op een “dodenmars” gestuurd. 

George overleeft deze mars en op 14 april 1945 arriveert hij in 
concentratiekamp Ravensbrück.  

George wordt geregistreerd onder nummer 18882.  

In Georges militaire documenten zitten twee brieven: Een van meneer van 
der Abeele, met wie George in de Moltke barrakken van Schwerin zit, hij 

schrijft een brief welke enkele details beschrijft van Georges laatste dagen 
van zijn leven.  

De brief is gestuurd aan het hoofdkwartier van het Canadese leger door 
de Franse Priester John Aubrey. Die zelf ook een gevangene was geweest. 

 

Beide brieven staan hieronder: 
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Brief van Priester Aubrey (bron Library and Archives Canada) 

Vertaling: 

“Meneer, 

Voordat ik terugkeerde uit Duitsland waar ik krijgsgevangene was, heb ik 
de jonge Canadees George Rodrigues ontmoet. Hij was ongeveer 25 tot 

30 jaar oud en overleed op 26 mei 1945 in een hospitaal in de Moltke 
barakken in Schwerin (Mecklenburg).  

Helaas wist ik niet wat zijn adres was of zijn familie, het was voor hem 

genoeg om mij het adres van het hoofdkwartier van het Canadese leger te 
geven.  

Het enige dat ik weet is dat hij heeft gediend in de Intelligence Service in 
het Britse leger, dat hij met parachute gedropt is in Frankrijk en dat hij 

gevangen genomen is door de Duitse politie welke hem naar een 
concentratie kamp gestuurd heeft.  
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Als het lukt zijn familie te vinden, wilt u dan deze brief welke enkele 

details van zijn laatste dagen bevat doorsturen?  

Zou u mijn verzekering van respectvolle toewijding willen accepteren.  

Was getekend, Priester John Aubreuy”.  

De brief van Mr. van der Abeele in het Frans: 

 

Brief van Mr. Van der Abeele (bron: 
Library and Archives Canada. 

Vertaling: 

 “Meneer de directeur, 

Ik heb het verzoek ontvangen van de Franse Priester Jean Aubrey om u te 
informeren over de Canadese paratrooper George Rodrigues. Met alle 

respect moet ik u meedelen dat hij in mijn armen is overleden, in het 
hospitaal in Schwerin op 26 mei 1945. Hij had de hoop om zijn geliefde 

vaderland en ouders weer te zien.  

Hij heeft ons verteld dat hij had meegedaan in Franse commandoacties, 

hij was gedropt in Frankrijk, gearresteerd en krijgsgevangen genomen. Hij 
was zeer slecht behandeld en hij was geïnterneerd in een concentratie-

kamp waar hij uiteindelijk overleden is aan de gevolgen van de slechte 
behandeling. Zijn laatste gedachten waren bij zijn ouders en vaderland.   

Hoogachtend,                                                                 
Van der Abeele.” 



6 
 

Wanneer het Franse hoofd van Georges netwerk Londen bezoekt na de 

bevrijding van Frankrijk, rapporteert hij dat “hij de woorden niet kon 
vinden, die de bewondering die hij voor Rodrigues had, goed konden 

beschrijven. Vanuit technisch oogpunt gezien voldeed Rodrigues compleet, 

maar wat veel belangrijker was dat, ondanks de vreselijke behandeling die 
George onderging in de handen van de Gestapo, hij nooit enige informatie 

over de organisatie waar hij voor werkte had losgelaten”.  

George overlijdt in een geallieerd veldhospitaal (de Moltke barrakken 
Mecklenburg) dicht bij Schwerin in Duitsland op 26 mei 1945. Hij is dan 

26 jaar oud.   

George is begraven als “KGF Kanadier” (Kriegsgefangene Kanadier = 

krijgsgevangen Canadees) op het Ehrenfriedhof Haselholz in Duitsland.  

 

In de late jaren van 1940 wordt de begraafplaats Haselholz opgeheven en 

de begraven soldaten worden overgebracht naar het Alter Friedhof van 
Schwerin. Op de documenten van verplaatsing komt George niet meer 

voor. Georges naam op de registratielijst van Haselholz:  

Registratielijst Haselholz (Bron: R. Saß) 

  

            

Signalman George G. Rodrigues, zonder bekend graf, wordt herdacht op 

het Groesbeek Memorial, paneel 10 op Canadese Oorlogsbegraafplaats in 
Groesbeek.  
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Voor zijn diensten is George beloond met: France & Germany Star. War 

Medal, Italy Star, Defense Medal, War Medal 1939-1945 en de Canadian 
volunteer service medal and clasp. 

 

Naast de hem verleende onderscheidingen werd hij postuum ‘mentioned in 
despatches’ : 
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Rodrigues Lake (latitude 64.7836, longitude -115.6348) is vernoemd naar 

George Rodrigues in 1958.  

 

 

                 

            

 

 

 

 

                                           

 

 

 

                               

 Levensverhaal Kim Huvenaars, Research Team Faces To Graves. 

 
 

 

Bronnen: 

 

Commonwealth War Graves Commission 

Library and Archives Canada 

Joe Costello van  www.rcsigs.ca 

National Archives of Quebec 

Herr A. Braisz, International Tracing Service (ITS) Duitsland 

Dr. Reimer Möller, KZ-Gedenkstätte Neuengamme Duitsland 

Frau R. Saß, SDS-Stadtwirtschaftliche Dienstleistungen Schwerin, Eigenbetrieb 

der Landeshauptstadt Schwerin Sachgebiet Friedhofsverwaltung Duitsland 

Sergeant Coogan Wilson, The 1st Canadian Parachute Battalion Virtual Museum  
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