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Goulden, Craig Henry      

Private 

North Shore (New Brunswick) 

Regiment   

Royal Canadian Infantry Corps  

F3593                                

 

 

 

 

 

Craig is geboren op 13 juli 1919 in Cunning Cove, Shelburne Country, 

Nova Scotia. Zijn ouders zijn George Henry Goulden en Sarah (Sadie) 

Derick. Zij zijn van Ierse komaf. Zijn vader overlijdt op 27 september 

1927, Craig is dan acht jaar. Hij heeft twee broers en vier zussen. Het 

gezin is lid van de Church of England. Hij krijgt les op de Countryschool. 

Hij is veertien jaar als hij van school gaat. Zijn favoriete vak is rekenen. 

Hij speelt basketbal en leest graag detectives en liefdesromans. Hij rookt 

veel, maar drinkt alleen bij gelegenheden. Hij woont bij zijn moeder in 

Cunning Cove en is alleenstaand. Voordat hij zich meldt bij het leger, 

werkt hij al zeven jaar met veel voldoening als visser op zee. Samen met 

zijn partner John Doane heeft hij een vissersboot. Hij is de enige van zijn 

broers die het leger in gaat. 

Degene die hem inschrijft bij het leger, omschrijft hem als een man die 

zich goed zal aanpassen aan het leven binnen het leger. Hij heeft een 

gemiddelde leercapaciteit, maar Craig kan nog verder tot ontwikkeling 

komen als hij meer scholing krijgt.  

In zijn rapport staat te lezen dat zijn lengte 1.52 m. is en dat hij 55,8 kg 

weegt. Craig heeft lichtbruine ogen, bruin haar en een egale teint. Op 20 

mei 1941 meldt hij zich voor zijn dienstplicht. Hij volgt zijn basistraining in 

Yarmouth en gaat daarna naar Aldershot, Nova Scotia voor de 

vervolgtraining. Op 19 juni 1942 ondertekent hij een verklaring dat hij 

zich vrijwillig in gaat zetten in de strijd overzee. In december 1942 wordt 

hij geplaatst bij de Pictou Highlanders of Canada. Hier volgt hij een 

opleiding voor ‘Batman’ en hierna als ‘Battle Shell Refresher’. 
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Op 25 maart 1944 vertrekt hij uit Canada en komt op 2 april aan in 

Engeland. Hier sluit hij zich aan bij het North Shore Regiment. Met zijn 

eenheid vertrekt hij op 12 juli en komt hij aan in Frankrijk op 13 juli 1944. 

Via Frankrijk, België en Brabant brengt Craig de laatste dagen van zijn 

jonge leven door in de stellingen rondom Groesbeek.  

In januari starten in het geheim de voorbereidingen voor het grote 

naderende geallieerde Rijnlandoffensief, ‘Operatie Veritable’. Het 

hoofdkwartier van de derde Canadese Divisie zit dringend verlegen om 

informatie over de tegenstander. Zij krijgt de opdracht om de Duitse 

eenheden die het gebied al maanden verdedigen, te identificeren. Voor de 

mannen van het North Shore Regiment is daarvoor een speciale missie 

voorbereid: ‘Operation Plum’. Hoewel langs de frontlinie van het North 

Shore Regiment al wekenlang wordt gepatrouilleerd, voorkomt een sterk 

uitgebouwd Duits loopgravenstelsel dat er voldoende Duitsers 

krijgsgevangen gemaakt worden. De enige denkbare manier om 

krijgsgevangenen te maken is een aanval diep in vijandelijke gebied, hier 

krijgsgevangenen maken en dan snel weer terugkeren. 

Het gebeurt in de ochtend van 8 januari 1945. Het is koud, donker en het 

sneeuwt waardoor het zicht slecht is. Met ondersteuning van onder andere 

vlammenwerpers nadert de D-Company en een peloton van C-Coy, onder 

leiding van sergeant Boulay, het aanvalsdoel: drie dicht bij elkaar gelegen 

posities ten noorden van het dorp Wyler (en het Wylermeer). Daar raken 

zij onder hevig artillerievuur en er komen verschillende soldaten in een 

Duits mijnenveld terecht. Er worden slechts drie Duitse soldaten 

overmeesterd. Er vallen die dag veel doden, waaronder Craig. Hij is dan 

25 jaar oud. 

Graig is onderscheiden met de 1939-1945 Star, France & Germany Star, 

War Medal 1939-1945 en de Canadian Volunteer Service Medal & Clasp. 

Graig Henry Goulden is herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats 

in Groesbeek, graf I. F. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal: Sylvia Thuis, Research Team Faces to Graves. 
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6 februari 2016 - herdenking 

operatie Veritable. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

            

Foto’s Alice van 

Bekkum. 


