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John Thomas Walsh is geboren op 29 juni 1913 in Toronto, Ontario. Hij is 

de zoon van John Walsh en Hannah Eardley, zij zijn op 3 september 1904 
getrouwd in Manchester, Engeland. Ze wonen op 268 Mainstreet, East 

York. Zijn vader overlijdt op 1 april 1924 op 42-jarige leeftijd. 

 

John heeft een oudere broer en vijf zussen, waarvan er twee op zeer 
jonge leeftijd zijn overleden : Alice en Lorraine. De andere zussen zijn 

Hannah (Yloster), zij is ouder dan John, Alsace en Bertha die na John 

geboren worden. 

 
Zijn broer Edward, die in 1941 in Buffalo, USA woont, is ook in het 

Canadese leger. Hij is Sergeant bij het Royal Regiment in Toronto, later 
Canadian Army Overseas. 

 
John heeft 10 jaar op de openbare school in Toronto gezeten, dat is voor 

die tijd erg lang. Hij is lid van de Church of England. 
 
 

Voordat John in dienst gaat, woont hij 20 jaar in Toronto, daarna nog acht 

jaar in Shawinigan Falls St. Maurice Quebec. 

John werkt in de periode vanaf 1932 t/m 1940 in een cellofaanfabriek van 
Canadian Industries Ltd. in Shawinigan Falls, Quebec als procesoperator. 
Hij is van plan om zich na de oorlog permanent te vestigen in Shawinigan 

Falls. 



Op 31 mei 1940 meldt John zich in Shawinigan Falls aan bij het Canadese 

leger; op zoek naar avontuur.  
 

In zijn militaire documenten staat de volgende informatie: John heeft 

donkerbruin haar, blauwe ogen en een lengte van 1.78 cm, zijn gewicht is 
77,5 kg. Hij heeft een litteken op zijn kin en heeft een goede conditie. 

John vindt het fijn om te zwemmen en te skiën en houdt van ijshockey en 
softbal. 

 
John trouwt met Mary Webb Walsh op 21 december 1940 in Toronto 

Ontario, hiervoor krijgt hij toestemming van het leger. Zij krijgen geen 
kinderen.   

 

Zijn militaire loopbaan verloopt voorspoedig, op 3 februari 1941 wordt hij  

bevorderd tot Assistent Lance Bombardier, op 11 maart 1941 tot Acting 
Bombardier, waarna hij op 8 mei Acting Sergeant wordt. John wordt op 11 

augustus 1941 bevorderd tot Sergeant.  
 

Hij vertrekt op 19 april 1941 naar Groot-Brittannië en pas op 15 
september 1944 gaat hij als Battery Sergeant-Major echt deelnemen aan 

de strijd op het vasteland van Europa. 
 

Op 1 juni 1944 scheept hij in en komt op 6 juni 1944 aan land op Juno 
Beach in Normandië. Deze operatie staat onder leiding van Luitenant 

Colonel H.S. Griffin, zijn meerdere is Brigade General P.A.S. Todd. 
 

Het 14e Field Regiment vertrekt op 10 november 1944 vanuit Zeeland en 
gaat via België naar Grave; vanwaar ze op 11 november richting 

Nijmegen vertrekken. Het Regiment komt op 11 november 1944 in 

Groesbeek aan, waar ze onderdak vinden op Dekkerswald. 
 

Na een dansavond op 14 december 1944 in Nijmegen rijden zes soldaten 
rond 23.00 uur met de Jeep terug naar hun verblijfplaats in Dekkerswald. 

Bijna thuis wordt hun chauffeur verblindt door een tegemoet komende 
truck, met een botsing tot gevolg. Er vallen vijf gewonden en John raakt 

daarbij zo zwaar gewond dat hij overlijdt aan zijn verwondingen. 
 

In de verslagen over dit ongeluk staat te lezen dat ze niet te hard reden 
en dat de chauffeur niet gedronken had. 

 
 

John is 31 jaar oud geworden, hij wordt op 15 december 1944 tijdelijk 
begraven op de begraafplaats van Jonkerbos in Nijmegen. Later wordt hij 

herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, graf     

I. F. 16. 
 

 



  

 De inscriptie op zijn grafsteen luidt:  
 

      Never forgotten, eternal rest 

 
                Grant unto him O Lord.  

 
                  Mother and wife. 

 
 

(“Nooit vergeten, gun hem eeuwige rust, o Heer”. Moeder en vrouw) 
 

 
 

Onderscheidingen John Thomas Walsh: 
 

- 1939-45 Star 
- France & Germany Star 

- Defence Medal 

- War Medal 1939-45 
- Canadian Volunteer Service Medal & Clasp 

 
 

Vijf jaar na het overlijden van John hertrouwt Mary met meneer Forrester 
en gaat in Whitby, Ontario wonen. 
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Saskia’s opa Jan Peters was huisslachter en werkte tevens als tuinman op 

Dekkerswald, toen er geëvacueerd moest worden kon hij met zijn vrouw 
(Saskia’s oma)en zijn kinderen (waaronder Saskia’s vader) daar terecht.  

Tijdens hun verblijf kregen ze een goed contact met soldaat Peter Kutzak, 

zij kregen elke dag eten van hem. Peter bezocht de familie Peters  2 of 3 
keer na de oorlog en heeft zelfs eens een keer gelogeerd bij Saskia’s opa 

en oma. Hij heeft het graf van John Thomas Walsh aangewezen als het 
graf zijn vriend, hij bezocht altijd zijn graf. Vanaf die tijd heeft de familie 

Peters op 4 mei altijd het graf van John Thomas Walsh bezocht. De familie 
Peters heeft echter nooit geweten van het ongeluk dat Peter met John 

Walsh gehad heeft bij Dekkerswald, dat werd pas duidelijk nadat Saskia 
haar onderzoek had afgerond. 


