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Roffey, John Frederick  
 

Private   
                                               
Stormont, Dundas,  
and Glengarry Highlanders 

  
B79897 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Frederick Roffey wordt geboren op 30 april 1924 in Sault Ste. Marie, 

in Noord-Ontario. Hij bezoekt de United Church of Canada en is de zoon 

van Eva Mae Carroll en Charles Frederick Roffey die juwelier is in Sudbury. 

Hij heeft een jongere zus, Joyce Roffey. 

Tijdens zijn zomers werkt hij als bediende van een tankstation. Na het 

behalen van zijn junior toelatingsexamen in Grade 10 op de middelbare 

school, gaat hij twee jaar naar de Sudbury Technical School en gaat 

vervolgens in de leer als machinist bij de Falconbridge nikkel minen. 

John Roffey meldt zich op 20 april 1943 in Sudbury Ontario in het leger. 

Volgens de militaire gegevens is hij 1,80 m lang en weegt hij 72 kg. Er 

wordt beschreven dat hij grijze ogen en donkerbruin haar heeft en een 

blanke huidskleur. 

In zijn beoordelingsrapport over het personeel werd hij beschreven als 

"een zeer stille, zelfstandige jongen." Hij heeft praktische ervaring in een 

machinefabriek, dus hij is technisch ingesteld en heeft "veel rijervaring". 

Nadat hij een basisopleiding infanterie heeft gevolgd in Camp Borden 

kwalificeert Private Roffey zich als een klasse III-chauffeur nadat hij de 

opleiding aan de Advanced Driving & Maintenance School in Woodstock, 

Ontario heeft gedaan. 

Private Roffey arriveert op 8 mei 1944 in het Verenigd Koninkrijk als 

onderdeel van de Canadese infanterie versterkingseenheid. Hij vertrekt 

naar de frontlinie tijdens de Slag om Normandië in Frankrijk.  
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Hij wordt aanvankelijk op 3 juli 1944 toegevoegd aan de Royal Hamilton 

Light Infantry, maar hij wordt op 9 juli overgeplaatst naar een ander 

infanterieregiment de Stormont, Dundas en Glengarry Highlanders. 

De Stormont, Dundas en Glengarry Highlanders vechten zich door 

Frankrijk, België, Nederland en Duitsland binnen. Op 3 maart 1945 wordt 

de eenheid geconcentreerd in het Tuschenwald als de infanterie zich 

voorbereidt om dieper de Hochwald Gap in te trekken, als onderdeel van 

Operatie Veritable. Zware beschietingen door Duitse mortieren, artillerie 

en raketten op de positie van het regiment veroorzaken zware verliezen. 

Onder hen is soldaat John Frederick Roffey, op 19-jarige leeftijd. 

Hij wordt tijdelijk begraven op een oorlogsbegraafplaats bij Udem, 

Duitsland. 

Later wordt hij herbegraven op de Canadese oorlogsbegraafplaats in 

Groesbeek, graf XXI. E. 14.  

Op zijn grafsteen staat geschreven: 

“The peace you so gallantly 

died for be with you forever. 
We shall not forget.” 

 

 (Moge de vrede waarvoor je zo dapper stierf voor altijd bij je zijn. Wij zullen niet 

vergeten.) 

 

Onderscheidingen: 1939-1945 Star, France-Germany Star, War Medal en 

de Canadian Volunteer Service Medals with Clasp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           

Levensverhaal: Kenyon MacDonald, student van All Saints High School, 
Kanata, Canada voor Faces to Graves, met dank aan Vanessa Kirtz, All 

Saints H.S. en Kurt Johnson voor aanvullend onderzoek en redactie. 
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Bronnen: 
 Commonwealth War Graves Commission 
 Library and Archives Canada 

 Veterans Affairs Virtual Memorial 
 Ancestry.ca 

 Battle details from Gregory Pollard, a historical for the Storment, Dundas 
and Glengarry Highlanders regiment, as well as a reference to Private 
Roffey’s death from the regimental history book, Up the Glens.  

 

Bij het graf een ‘Glen Memorial’ geplaatst door Wigger van der Horst. 

 

 

Foto Alice van 

Bekkum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Glen Memorial. 
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Bij het Canadian Virtual War Memorial vonden we deze foto's en het 

volgende bericht: "Er was een klein Canadees kamp naast ons huis in 
Nijmegen. Het kamp was gelegen aan de Driehuizerweg (Brakkenstein). Ik 

herinner me dat mijn ouders regelmatig contact hadden met John Roffey. 

Zelf herinner ik me hem vaag. John werd gedood tijdens Operatie 
Veritable. Zijn lichaam werd begraven op de Canadese oorlogs-

begraafplaats in Groesbeek. We hebben nog steeds zijn eigendommen van 
de eerste heilige communie in ons bezit. Hij heeft deze bij ons 

achtergelaten voordat hij naar het slagveld vertrok, waaruit hij nooit meer 
terugkeerde. " 

Graag komen wij in contact met de persoon die dit bericht heeft geplaatst:  
info@facestograves.nl 
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