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George Francis Votary werd op 3 mei 1925 

geboren in Perth Road Village, Ontario, 

Canada. Hij was de zoon van Irwin Robert 

Votary en Lillian May. Beide ouders waren 

Canadees van geboorte. Zijn vader was 

timmerman. Lillian stierf al in juni 1931, 

zijn vader hertrouwde met Maude. George 

had een oudere broer, Malcolm Herbert, en 

een jongere zus, Beulah Gertrude. Na het 

tweede huwelijk van zijn vader werden er 

nog 3 zoons en een dochter geboren, 

halfbroers en halfzus van George. 

George ging al op 13-jarige leeftijd van 

school. Hij sprak alleen Engels. Hij ging als 

arbeider werken bij de Frontenac Tile 

Works, een bedrijf dat tegels produceerde. 

George wilde er na de oorlog niet 

terugkeren, hij gaf aan dat hij liever 

zeeman wilde worden. 

George Francis was ongehuwd, en 

behoorde tot de United Church of Canada. Hij had blauwe ogen en bruin haar.  

Op 28 maart 1944 meldde hij zich in Kingston aan bij het Canadese leger, hij 

werd ingedeeld bij de Seaforth Highlanders of Canada. In april en mei van dat 

jaar verbleef  hij twee keer een korte tijd in het St Johns Military Hospital. 

Eind augustus 1944 ging hij met zijn regiment naar Engeland. Van daaruit 

vertrok hij 1 maand later naar het front in Italië. Hij bleef daar tot 13 maart 

1945. Op 14 maart kwam hij weer in Frankrijk, waarna zijn regiment naar het 

noorden trok. 

Ruim een maand later, na 394 dagen in dienst te zijn geweest, kwam George 

om het leven in Holland, in de strijd bij Barneveld. Het was 25 april 1945, acht 

dagen vóór zijn twintigste verjaardag. 

George werd tijdelijk begraven in Gorssel, ten zuiden van Deventer. In 1946 

werd zijn lichaam overgebracht naar de Canadese Militaire Begraafplaats in 

Holten. Zijn moeder Maude kreeg daar in juli 1946 bericht van.  

Aan George Francis Votary zijn de volgende onderscheidingen toegekend: 



De 1939-‘45 Star; de Italy Star; de France-Germany Star; de War Medal 1939- 

‘45 en de CVSM with Clasp. 

 

 


