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M  53898 

 

 

 

 

 

 

Paul Emile Caouette wordt geboren op 3 maart 1925 in het plaatsje Legal, 

Alberta. Zijn ouders, beiden van Canadese komaf, trouwen op 27 juni 

1922. Ze krijgen twee zoons, Roland en Paul Emile en een dochter, Cecile.  

Vader, wiens voornaam helaas onbekend is, sterft op 1 augustus 1935. 

Paul Emile is dan nog maar elf jaar oud. Zijn moeder Yvonne hertrouwt in 

Carbondale, Alberta, met mijnheer Vervynck en samen krijgen zij nog een 

dochter, Celina. De familie is rooms-katholiek. 

Paul Emile gaat in Carbondale naar school en volgt onderwijs tot 1940. Na 

Grade 8, hij is dan 15 jaar, verlaat hij de school om te gaan werken op de 

boerderij van zijn ouders. De drie maanden voordat hij in actieve dienst 

gaat, is hij vrachtwagenchauffeur. Hij werkt voor Mr. G.L. Menie in 

Edmonton, Alberta. Wat hij na de oorlog wil gaan doen weet hij nog niet. 

Hij wil geen boer worden en niet terugkeren naar het bedrijf van           

Mr. Menie. Paul Emile spreekt Engels en Frans. 

Drie dagen na zijn negentiende verjaardag meldt Paul Emile zich op 6 

maart 1944 aan voor actieve dienst. Dit doet hij in Calgary, Alberta. 
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Na zijn aanmelding wordt Paul Emile gekeurd. Hij is een gezonde 

jongeman met bruine ogen en kastanjekleurig haar. Hij is 1.62 m. lang en 

weegt ruim 53 kg. Boven zijn linker wenkbrauw heeft hij een litteken. 

De eerste twee maanden volgt Paul Emile een basistraining in 

trainingscentrum #61 in Glasgow, Nova Scotia. Daarna wordt hij op 13 

mei wordt overgeplaatst naar Camp Petawawa, Ontario. Hier krijgt hij 

schietles met verschillende soorten geweren en leert hij omgaan met 

granaten en het gebruik van gas.  

 

Hij wordt omschreven als een soldaat die goed kan samenwerken, hij is 

sterk, doortastend en energiek. Hij kan redelijk kaartlezen, goed 

observeren, is praktisch en vindingrijk. Hij neemt graag het initiatief en 

werkt hard. 

Eind augustus vervolgt hij zijn training in Camp Debert, Nova Scotia. En 

dan wordt hij voldoende getraind bevonden. Op 6 oktober 1944 maakt hij 

de oversteek naar Engeland. 

Hier komt Paul Emile op oktober 1944 aan. Hij verblijft er voor een relatief 

korte periode. Op 29 december wordt hij verscheept naar het vasteland 

van Europa. Bijna drie weken later, waar hij verblijft tijdens deze weken is 

helaas onduidelijk, wordt hij op 18 januari 1945 toegevoegd aan het 

regiment Calgary Highlanders.  

 

De Calgary Highlanders bevinden zich op dat moment in de omgeving van 

Nijmegen, Nederland. Ze worden ingezet bij het bewaken van bruggen bij 

Malden en Grave. Er zijn rustdagen en er wordt getraind met een nieuw 

wapen, de WASP-vlammenwerper. Gedurende de hele winter wordt het 

regiment ingezet bij de bewaking van de grens bij Groesbeek. Twee 

weken op, één week af.  
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Vanaf 1 februari begint voor Paul 

Emile en zijn regiment de 

voorbereiding op Operatie Veritable. 

Vanaf Berg en Dal vertrekken ze 

richting de grens en verblijven 

ongeveer vijf kilometer van Wyler, 

Duitsland, in de bossen, wachtend 

op wat komen gaat. Op 8 februari, 

om 5 uur in de ochtend wordt de 

aanval op Wyler ingezet. De slag 

om Wyler blijkt lastiger dan gedacht en zal acht uur duren, dertien 

Calgary Highlanders sneuvelen.  

 

 

 

 

 

 

 

Wyler, februari 1945 

 

 

Eén van de gesneuvelde Calgary Highlanders is Paul Emile Caouette. Nog 

maar drie weken aanwezig aan het front en slechts negentien jaar oud.  

Op 22 februari ontvangt zijn moeder Yvonne een brief waarin officieel 

wordt vermeld dat haar jongste zoon niet meer thuiskomt. 

Voor de 276 dagen dat Paul Emile in dienst is geweest ontvangt hij de 

volgende onderscheidingen: 

 1939 – 1945 Star 

 France & Germany Star 

 War Medal 1939 – 1945  

 Canadian Volunteer Service Medal & Clasp 

 

Paul Emile wordt op 12 februari begraven op de militaire begraafplaats in 

Nijmegen, waarvandaan hij op 27 juli 1945 wordt herbegraven op de 

Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, plot V. A. 4. 
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Groesbeek, 19 februari 2020 
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