
Private Joseph Eugene Edgar Duclos             Plot 5-E-11 

Service Number B-59171  

Joseph werd geboren op 29 juli 1925 in Cache Bay (Ont.) 

net buiten Sturgeon falls. Zijn vader Edgar Duclos, toen  

29 jaar oud en geboren in Montreal, trouwde in 1924 de 

10 jaar jongere Virgine Maurice in haar geboortestad 

Field (Ont.) In de eerste huwelijksjaren verhuisde het 

gezin diverse keren in het noorden van de regio Sudbury. 

Joseph woonde de eerste drie jaar in Felix waarna hij 

naar het noorden trok naar Gogama. Waarschijnlijk zocht 

zijn vader Edgar tijdens de grote economische depressie 

werk waar het beschikbaar was, net als veel andere gezinnen in het 

Noorden van Ontario in die tijd deden. Joseph’s gezin woonde ook nog een 

maand in Sudbury voor ze weer terugkeerde naar Sturgeon Falls. Joseph 

was toen een jaar of vijf. De 10 jaar daarna bezocht Joseph tot zijn 16de  de 

St Joseph school aldaar. 

Joseph had 6 broers en zusters.  

Na een periode bij de koopvaardij te hebben gewerkt lukte het hem begin 

oktober 1941 om in het leger te komen bij de Mary & Sudbury Regiment 

(SSM&SR). Bij zijn aanmelding gaf hij aan 18 jaar te zijn. Hij ging in dienst 

vanwege de toen heersende depressie. Zo was hij verzekerd van een 

inkomen voor zijn familie. Hij zag vooral het avontuur en dacht niet aan de 

mogelijke gevaren. 

Het jaar daarop nam hij als soldaat deel aan de basistraining in North Bay 

Camp Nanaimo op Vancouver Island en in Camp Borden bij  Barrie, Ontario. 

In Camp Borden werd hij op 6 juli 1942 ontslagen omdat hij nog minderjarig 

was. Op 9 januari van het jaar daarop meldde hij zich opnieuw aan met zijn 

juiste geboortedatum. Ondanks het feit dat hij nog maar 17 jaar was 

doorliep Joseph diverse opleidingskampen en reserve-eenheden bij het 

Sault St. Marie and Sudbury Regiment. Eind oktober 1943 sloot hij de 

basistraining af en meldde zich voor algemene training als soldaat in 

Sherbrook (Quebec)  Op 4 augustus 1944 werd hij ingescheept naar 

Engeland waar hij ongeveer een week later aankwam en werd ingedeeld bij 

de Canadian Infantry Reserve Unit. Op 1 september 1944 werd Joseph 

officieel toegevoegd  aan de Royal Hamilton Light Infantry van de  Canadese 

reserve-eenheden in het Verenigd Koninkrijk. 

Door de overplaatsing uit het SSM & S Regiment, vocht hij nauw samen 

met de 4th Armoured Division en het Algonquin Regiment. In September 

1944 toen de Algonquins in gevecht waren bij het Leopold kanaal veroverde 

Duclos met the Royal Hamilton Light Infantry de haven van Duinkerken. De 



twee eenheden ontmoetten elkaar weer eind oktober tijdens de strijd om 

de Schelde. Eerder die maand naderde de RHLI, met Duclos, Antwerpen 

Noord om op 16 oktober de doorgang naar Beveland en de stad 

Woensdrecht te bewerkstelligen. Dit gaf de Algonquins en de 2e infanterie 

divisie de mogelijkheid door te trekken naar Bergen op Zoom en naar 

centraal Holland. Duclos vocht door bij de Schelde en het lukte eind oktober 

de Duitsers van het schiereiland Beveland te verdrijven.  

Er brak voor soldaat Joseph en de 2nd Infantry Div. een wat rustiger tijd 

aan  toen de weg door Beveland op 24 oktober 1944 werd veilig gesteld. 

Ogenschijnlijk was dit voor Joseph op 23 oktober een perfecte gelegenheid  

om voor bijna 2 dagen te ontsnappen aan de spanningen van de strijd, 

aangezien het logboek vermeldt dat hij (Absent Without Leave) afwezig was 

zonder toestemming. De RHLI en de 2e Infanterie Divisie hielden de linie 

van Duinkerken naar de Maas bezet en brachten het grootste deel van de 

winter door in de buurt van Nijmegen. Die tijd werd vooral gebruikt om zich 

voor te bereiden op het lenteoffensief ‘Operatie Veritable’ over de 

Siegfriedlinie naar het Rijnland. In de richting van het zuidoosten bleven de 

Algonquins in gevecht met de Duitsers om de noordoever van de Maas bij 

Drunen veilig te stellen. Gedurende deze tijd was soldaat Joseph wederom 

gedurende een periode van 11 dagen van 18 tot en met 29 december 1944 

afwezig zonder toestemming. Op 14 januari ontving soldaat Joseph zijn 

tweede straf vanwege dronkenschap. Gedurende de statische periode van 

november 1944 tot begin februari 1945 was het moreel van de Royal 

Hamilton Light Infantry zeer waarschijnlijk laag als gevolg van de onrust in 

het regiment. Alle soldaten moesten hun  taken in de bittere kou uitvoeren 

en er was nauwelijks enige afleiding. 

Na maanden van hard vechten langs de Nederlandse en Belgische kust 

waren de gedachten van soldaat Joseph vast en zeker gefixeerd op 

ontspanning en wat drank. Op 27 februari 1945  rukte de 2e Canadian Div., 

samen met Joseph Duclos en de Royal Hamilton Light Infantry op naar het 

Hochwald (D) en begin maart  begonnen de Duitsers zich terug te trekken. 

De RHLI nam  niet deel aan de eerste oversteken van de Rijn, maar stak 

aan het eind van de maand vreedzaam over met de bedoeling op te trekken 

naar de door de Duitsers bezette stad Groningen. De 2e Canadese Div. 

vocht begin april noordwaarts  om de stad Groningen te bevrijden. Daarbij 

ondervonden ze relatief weinig weerstand van het Duitse leger. Tijdens de 

gevechten om de stad Groningen te bevrijden kwam soldaat Joseph Duclos 

op 14 april, op de jonge leeftijd van 19 jaar, om het leven. De 2e Div. 

bevrijdde vervolgens de stad 2 dagen later, op 16 april 1944. Het offer van 

Joseph Eugene Edgar Duclos was onbaatzuchtig en dapper tijdens de strijd 

om de bevolking van Groningen te bevrijden, net als die van de vele andere 

landgenoten die tijdens deze campagne vielen. 



Oorspronkelijk begraven in het buitengebied van Groningen, werden de 

stoffelijke resten van Private Joseph overgebracht naar Holten Canadian 

Military Cemetery (Graf 11, rij E, plot 5). Vandaag staan we hierbij stil om 

zijn offer te herdenken, en laat ik tulpen achter bij zijn grafsteen, als blijk 

van persoonlijke dank en waardering voor zijn kracht en vastberadenheid 

tijdens zijn hele dienst. Aangezien Holland elk jaar bloemen naar Ottawa 

stuurt om onze dappere Canadese soldaten te bedanken voor hun moed, 

heb ik het gevoel dat soldaat Joseph persoonlijk kan worden bedankt voor 

zijn moed tijdens de hele Europese campagne en speciaal tijdens de 

bevrijding van Groningen. 

Joseph Duclos werd onderscheiden met 

De 1939- 1945 star 

De French Germany Star 

War Medal 

De Canadian Volunteer Service Medal with clasp 

 

 

 

 

Liam Francis 


