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   Roger wordt op 7 november 1915 geboren in Toledo, Ontario als zoon 

van Thomas Joseph Cauley, boer, en zijn vrouw Anna. In 1936 studeert 

hij af aan de Universiteit van Ontario met een B.A.Sc. ( Bachelor of 

Applied Science). In 1938 behaalt hij vervolgens zijn MA (Masters) in 

Engels en geschiedenis. Terwijl hij zijn MA afrondt, werkt hij op de 

administratie van het postkantoor in Ottawa. Zijn hobby's zijn fotografie 

en scheikunde en hij spreekt zowel Frans als Engels.  

 

   Na het voltooien van zijn Masters werkt hij als mijnwerker in de Buffalo-

Ankerite Mine in South Porcupine, maar binnen een paar maanden wordt 

hij aangenomen als mijningenieur(landmeter) door ‘Hollinger Gold Mines’ 

in Timmins, Ontario. Hij werkt daar tot januari 1942 waarna hij het 

Canadese leger ingaat als officier bij Engineers. 

 

   Hij voltooit de basis-officiersopleiding in april, waarna hij wordt 

overgeplaatst naar het Engineers trainingscentrum in Petawawa, Ontario. 

Op 20 juni 1942 trouwt hij met Madeline Eleanor MacNamara uit Timmins, 

Ontario en kort daarna volgt zijn bevordering tot Lieutenant. Hij blijft de 



daaropvolgende zes maanden in Canada en gaat pas op 29 december 

1942 naar het buitenland.  

 

  Bij zijn aankomst in Engeland komt hij eerst terecht bij de CERU 

(Canadian Engineer Reinforcement Unit ) en daar verneemt hij in april 

1943 dat zijn zoon Roger is geboren in Kingston, Ontario. Hij blijft bij de 

CERU tot juni en wordt dan overgeplaatst naar de 18th Field Company 

R.C.E. (Royal Canadian Engineers). Daar is hij tot 22 oktober 1943 

waarna hij wordt overgeplaatst naar de 6th Field Company. Hij landt op de 

stranden van Normandië op 6 juni 1944 en dient met de 6e in Frankrijk, 

België, Nederland en Duitsland.  

 

   Op 8 februari 1945 begint operatie Veritable. No. 2 Platoon gaat vooruit 

om een vijftien meter lange SS Bailey-brug te bouwen over een 

ondergelopen weg nabij het dorp Zyfflich, net over de grens in Duitsland.  

   Het is een bewolkte dag. De infanterie is hier al eerder doorheen 

getrokken en men denkt dat het gebied vrij is van Duitsers. Een paar 

scherpschutters hebben zich weten te verbergen en zijn niet ontdekt. 

Lieutenant Roger Cauley en Sapper Arthur Buck worden beiden in de rug 

geschoten en onmiddellijk gedood. 

  

   Roger Cauley was een geliefde en gerespecteerde officier. De Hollinger-

goudmijnen hadden beloofd hem terug te nemen na de oorlog en hij 

overwoog wiskundeleraar te worden. Zijn zoon heeft hij nooit gezien… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal: Vincent Larocque.  

Ter beschikbaar gesteld aan Faces To Graves, met dank aan Vincent 

Larocque. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


