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De Franstalige Canadees Jean Paul Belanger werd geboren op 24 juni 

1925 in Montréal in Quebec. Hij groeide op in het katholieke gezin van 

Joseph en Sophrida Belanger. Hij had 1 oudere broer (Maurice) en 3 

jongere broers (Marcel, Régent en Robert).                                                                       

Voordat de alleenstaande Jean Paul in dienst ging, was hij al 4 jaar 

werkzaam als chemisch assistent bij de groothandel Canada Drug 

Compagny in Montreal.                                                                                           

Toen hij 18 was, meldde hij zich op 5 mei 1944 aan bij het leger, werd 

goedgekeurd, trad op 26 september in werkelijke dienst en kreeg in 

Canada zijn opleiding tot infanterist.                                                              

Op 18 december verliet hij Canada om op 25 december 1944 te arriveren 

in Engeland. Daar kreeg hij een verdere opleiding om ingezet te worden in 

Europa.  Op 29 januari 1945 kwam hij aan op het vasteland van Europa 

en op 5 februari 1945 werd hij daar toegevoegd aan het Régiment de 

Maisonneuve.                                                                                    

Jan Braakman schrijft het volgende over Jean Paul Belanger: “Het 

regiment werd ingezet in bij het slaan van een bruggenhoofd over de Rijn. 

Vervolgens trokken Jean Paul en zijn maten noordwaarts via Terborg, 

Doetinchem, richting Twentekanaal bij Almen. Het regiment van Belanger 

werd op 5 april ingezet bij de bevrijding van het Gelderse Laren. Het 

Regiment de Maisonneuve kreeg tot taak het bruggenhoofd in de richting 

van Laren uit te breiden, zodat het regiment van de Black Watch 

vervolgens het dorp kon innemen. Het liep iets minder voorspoedig. De 

tegenstand van de Duitse troepen was zwaarder dan voorzien.             

Voor Jean Paul Belanger was de Duitse weerstand fataal. Hij werd 

getroffen, dodelijk. De volgende dag werd hij begraven op een grasveld in 

Almen, waar ook 39 maten van hem een tijdelijke rustplaats kregen. Er 

was een korte ceremonie waarbij legerkapelaan T.P. Tait voorging.                                                                                  

Zijn persoonlijke bezittingen werden naar zijn moeder gestuurd. In de 

korte tijd dat hij had gediend had hij bijna alleen het hoogstnoodzakelijke 

bij zich: een sigarettenaansteker, een Waterman pennenset, een 

rozenkrans, brieven, foto’s, een gebedenboek en 2 munten”                                                                 

Zijn ouders kregen het verschrikkelijke nieuws van zijn dood trouwens pas 

een week later officieel te horen via een militair telegram. Er wordt een 

gezongen mis aan hem opgedragen in de parochie Ste. Cecile in Montreal.                                                                                      

Jean Paul werd later overgebracht naar de Canadese begraafplaats in 

Holten. Hij werd 19 jaar.  
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Jean Paul ontving postuum in juni 1946 de volgende medailles: de 1939-
1945 Star, de France & Germany Star, de War Medal en de CVS Medal & 

Clasp. 

 

                                                                                        


