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Evarts, Donald Maxwell                            

Private 

The Calgary Highlanders 

Royal Canadian Infantry Corps 

M–7895 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donald Maxwell Evarts wordt geboren op 25 juli 1923 in Edmonton, 

Alberta. Hij is de zoon van Reginald Maxwell Evarts en Mary Agnes Arnell. 

Vader Reginald is van Britse komaf, moeder Mary is Iers. Don heeft drie 

broertjes, Robert Arthur, Reginald John en Gordon Berdette, en één zusje, 

Shirley Mae. De familie is lid van de United Church.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Moeder Mary Agnes. 

                      

 

Vader Reginald is een Eerste Wereldoorlog 

veteraan. 
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Reginald John                                                     Gordon Berdette 

Reginald John, M–7861, dient tijdens de oorlog in het Loyal Edmonton 

Regiment. 

Na Grade 8, op 15-jarige leeftijd, verlaat Don het onderwijs om daarna op 

de boerderij van zijn vader te gaan werken. Op de boerderij wordt in 

eerste instantie nog met paarden gewerkt, later leert Don ook op de 

tractor rijden. Twee winters lang werkt hij in een houtzagerij. 

Op 30 augustus 1943 meldt Don zich aan voor actieve dienst in het 

Canadese leger. Hij doet dit in Calgary, Alberta, en is dan twintig jaar oud.  

Hij is op dat moment woonachtig in Green Court, Alberta, op de boerderij 

van zijn ouders en is vrijgezel. Hij is een gezonde, atletische jongeman 

met blond haar, blauwe ogen, is 1.74 meter lang en weegt 67 kilo. Op zijn 

rechterhand zit een litteken in de vorm van een X. In zijn vrije tijd sleutelt 

hij aan zijn Ford uit 1926, is hij lid van de atletiekclub, doet aan 

autoracen, boksen, worstelen en fitness.  

Zijn basistraining start hij in Brampton, Ontario. Na een maand krijgt hij 

verlof om op de boerderij te gaan helpen. Op 1 december keert hij terug 

in Brampton. Oudejaarsavond brengt hij door op de boerderij bij zijn 

ouders. In de tweede week van het nieuwe jaar krijgt hij griep en wordt 

hij, op 10 januari, drie dagen opgenomen in het Brampton Military 

Hospital. Een week later, op 18 januari 1944, wordt er in zijn rapport 

geschreven dat hij een stevige boerenjongen is, rustig en met weinig 
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ambitie, sterk en onhandig, vriendelijk, lijkt geschikt voor een opleiding 

tot chauffeur / monteur en zit samen met zijn broer in dezelfde 

opleidingsgroep. In de laatste week van januari heeft hij zijn basistraining 

in Brampton voltooid en wordt hij overgeplaatst naar Camp Borden, 

Ontario. 

In Camp Borden vervolgt hij zijn training en wordt hij opgeleid tot 

chauffeur. In maart ligt hij twee weken in het Camp Borden Military 

Hospital in verband met een blindedarmoperatie. In zijn rapportage wordt 

hij, op 20 juli 1944, in Camp Borden omschreven als een plezierige 

jongeman die goed samenwerkt en gretig is om te vertrekken naar 

Europa. Hij heeft zich goed aangepast aan het leger en hij wordt 

goedgekeurd voor dienst overzee. 

Op 14 oktober 1944 stapt Don aan boord van een schip dat hem naar 

Engeland brengt. Daar wordt hij zes dagen later ingedeeld als Trooper bij 

het regiment Rocky Mountain Rangers. Er volgt een trainingstijd in 

Engeland, tot 28 december. Een dag later komt hij aan op het vasteland 

van Europa. Waar hij precies wordt ontscheept en waar hij tot 25 januari 

verblijft is niet duidelijk terug te vinden in zijn dossier. Op 25 januari 1945 

wordt hij met als Private ingedeeld bij het regiment The Calgary 

Highlanders. 

The Calgary Highlanders bevinden zich op dat moment in Berg en Dal, 

Nederland. De hele winter hebben ze patrouille gelopen langs de grens 

tussen Groesbeek en Duitsland en bij de brug in Grave. 

Vanaf 1 februari begint voor Don en zijn 

regiment de voorbereiding op Operatie 

Veritable. Vanaf Berg en Dal vertrekken 

ze richting de grens en verblijven 

ongeveer vijf kilometer ten westen 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. Eén van 

hen is de éénentwintig jarige 

Donald Maxwell Evarts.            
Wyler 
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Don krijgt een tijdelijk graf op de militaire begraafplaats in Nijmegen, 

vanwaar hij wordt herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats 

Groesbeek, graf V. A. 5. Zijn broer Reginald keert na de oorlog wel terug 

naar huis. 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Groesbeek – 17 september 2019. 

 

Donald Maxwell Evarts heeft na 461 dagen actieve dienst de volgende 

onderscheidingen ontvangen: 

 1939 – 1945 Star 

 France & Germany Star 

 War Medal 1939 – 1945  

 Canadian Volunteer Service Medal & Clasp 

 

Op zijn steen staat de volgende tekst: 

 

ONLY YESTERDAY WE SAW YOU 

SO IT SEEMS 

BUT YOU’LL LIVE ON FOREVER 

IN OUR DREAMS 
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Levensverhaal: Sigrid Norde – Research Team Faces To Graves. 

 

 

Bronvermelding: 

Commonwealth War Graves Commission 

National Library and Archives Canada 

David J. Bercuson, Battalion of Heroes–The Calgary Highlanders in World War II, 
The Calgary Highlanders Foundation, 1994 

https://ancestors.familysearch.org/en/L8B6-2TC/reginald-maxwell-evarts-1895-

1959 

http://www.mhs.mb.ca/docs/sites/brandonwinterfairbuilding.shtml 
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