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Kauk, Jacob   

Private 

The Calgary Highlanders 

Royal Canadian Infantry Corps 

H–105126 

 

 

 

 

 

 

 

Jacob “Jake” Kauk wordt geboren op 24 april 1915 in Elmwood, Manitoba, 

nu een buitenwijk van Winnipeg. Zijn ouders zijn Henry Kauk en Catherine 

Kendall. Vader Henry is in 1884 geboren in Bessarabië, wat in die tijd  

Russisch grondgebied is. Moeder Katherine is Oostenrijkse van geboorte. 

Rond 1910 komt het echtpaar naar Canada. In een volkstelling uit 1916 

wordt hun achternaam nog geschreven als “Kouck”.  

In het gezin is Jake het zesde kind uit een gezin van negen kinderen. Jake 

heeft vier oudere broers, Valentin “Val”, Rudolph “Rudy”, John “Peewee” 

en Henry en één oudere zus, Mary. Na hem worden nog twee jongetjes 

geboren, Phillip “Mickey” en Ludwig ”Louis” en een meisje, Lisa “Betty”. 

John, Phillip en Ludwig zijn net als Jake ook in actieve dienst tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. John bij het regiment Princess Patricia’s Canadian 

Light Infantry, Phillip bij de Manitoba Dragoons en Louis bij de Royal 

Candian Artillery. De familie bezoekt de lutherse kerk. 

Na Grade 7, op 15-jarige leeftijd, verlaat Jake het onderwijs. Hij spreekt 

en leest vloeiend Engels en Duits. Na zijn schooltijd gaat Jake aan het 

werk. Onder andere in een kolenmijn en bij een houtbedrijf. Het laatste 

bedrijf waar hij werkt, voordat hij in dienst gaat is J. Mathews in 

Winnipeg, Manitoba. Jake werkt bij deze aannemer als arbeider. Na de 

oorlog wil hij graag terugkeren bij dit bedrijf. Zijn werkgever heeft hierin 

toegestemd. In zijn vrije tijd speelt hij honkbal en volleybal. In de winter 

is er in de buurt een ijsbaan waarop hij ijshockey speelt. Ook leest hij 

graag detectives. Af en toe bezoekt hij een show. 
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In 1940 wordt in Canada de National Resources Mobilization Act 

aangenomen. Beschikbare mannen worden opgeroepen zich te registreren 

om in dienst te gaan, in eerste instantie om het thuisland Canada te 

verdedigen. Later worden deze mannen ook ingezet voor dienst overzee. 

Eén van deze mannen is Jacob Kauk. Op 29 juni 1942 meldt Jake, 27 jaar 

oud, zich voor zijn dienstplicht. Hij krijgt legernummer: H-613122. Hij is 

op dat moment woonachtig bij zijn ouders aan 779 McCalman Avenue, 

Winnipeg, Manitoba. Zijn diensttijd brengt Jake door in Winnipeg,      

Camp Borden, Ontario, en Camp Debert, Nova Scotia. Hier krijgt hij zijn 

basistraining. Op 22 mei 1944 overlijdt zijn vader Henry en krijgt Jack tien 

dagen verlof. 

Na zijn diensttijd meldt hij zich op 15 juni 1944 in Camp Debert aan voor 

actieve dienst. Hij is dan 29 jaar oud en vrijgezel. Hij krijgt een nieuw 

legernummer: H-105126 

 

Jake wordt medisch gekeurd. Hij is een redelijk gezonde jongeman met 

blauwe ogen en blond haar. Hij is 1.75 m. lang en weegt 74 kg. Hij wordt 

omschreven als iemand met een wat armoedig uiterlijk, maar fysiek erg 

sterk en zeer betrouwbaar. Door een kleine verlamming in zijn gezicht 

spreekt hij wat moeilijk. Maar in zijn diensttijd lijkt hij hier geen last van 

te hebben gehad en zijn meerderen zien er geen probleem in om hem aan 

te melden voor de infanterie. Zijn aanvraag om dichter bij zijn moeder 

gestationeerd te worden wordt niet ingewilligd. Jake vervolgt zijn 

basistraining in Camp Debert. 

Op 12 oktober 1944 wordt hij verscheept naar Engeland. Tien dagen later  

komt hij aan en verblijft voor korte tijd in een trainingskamp. Want al op 

10 november 1944 stapt Jake opnieuw aan boord van een schip. Ditmaal 

met als eindbestemming het vaste land van Europa. Een week later wordt 

hij als algemene reserve toegevoegd aan het regiment Calgary 

Highlanders.  

De Calgary Highlanders bevinden zich op dat moment in Nijmegen, 

Nederland. Het regiment is gestationeerd in huizen langs de weg tussen 

Nijmegen en Malden. 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 ook ingezet bij de bewaking van de grens bij Groesbeek. Twee 

weken op, één week af.  
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Als de kerstdagen naderen begint het te sneeuwen. De manschappen 

hebben geen winteruniform en omdat hun donkere uniformen afsteken 

tegen het witte landschap dragen ze tijdens patrouilles hun ondergoed 

over hun uniform en witte handdoeken over hun helm. Op kerstavond, 

wanneer de Calgary Highlanders op patrouille zijn langs het front bij 

Groesbeek, brengen de Duitse soldaten aan de overkant een serenade. De 

Canadezen beantwoorden deze door terug te schieten met geweren, 

granaten en mortieren. De volgende dag brengen de Canadezen twee 

doedelzakspelers mee om te spelen voor de Duitsers. Oudejaarsnacht 

beginnen de Duitsers, precies om twaalf uur, te schieten. Volgens 

ooggetuigen kun je bij het licht van al dat geschut een krant lezen. Na 5 

minuten roepen de Duitsers: “Gelukkig Nieuwjaar, Canada”. Op 10 januari 

verlaten de Calgary Highlanders de frontlinie voor een week rust in 

Nijmegen.  

Vanaf 1 februari begint voor Jake  

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. Ze verblijven nog twee dagen in de ruïnes van Wyler en gaan 

daarna terug naar Berg en Dal en Nijmegen. 

 

 

 Wyler 

 

 

 

 

 

Op 18 februari vertrekt het regiment richting het Moyland bos. Midden in 

de nacht nemen ze hun posities in en voor de komende 48 uur 

patrouilleren ze, vinden er wat schermutselingen plaats met Duitse 

soldaten en beschieten ze Slot Moyland.  
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Na Moyland volgt het Hochwald. Een dichtbegroeid bos, met soms maar 

een paar meter zicht waardoor de kans groot is in een hinderlaag te 

lopen. Hier start Operatie Blockbuster. Het doel van de Calgary 

Highlanders is het innemen van de westkant van de noordelijke rand van 

het bos. Net na middernacht, op 27 februari, vertrekt het regiment. Het is 

bewolkt en er is geen maanlicht om de mannen bij te schijnen, de 

boerderijen die ze in het open landschap passeren lijken verlaten.  

Pas bij het ochtendlicht ondervinden ze weerstand van Duitse soldaten, 

maar het lukt ze hun doel te bereiken, worstelend door modder en 

sneeuw, en om half elf in de avond kan er eindelijk, na vierentwintig uur, 

een warme maaltijd gegeten worden. Er zijn 200 Duitse soldaten 

gevangengenomen, twaalf Calgary Highlanders sneuvelen deze dag in het 

Hochwald en er raken veel mannen gewond. Eén van hen is Jacob Kauk. 

Een dag later, op 28 februari 1945, sterft Jake aan zijn verwondingen. Hij 

keert niet terug naar zijn moeder in Winnipeg. Zijn drie broers keren na 

de oorlog wel huiswaarts. 

Private Jacob Kauk wordt tijdelijk begraven in Bedburg, Duitsland, in 

aanwezigheid van zijn jongere broer Louis. 

Daarvandaan hij later wordt herbegraven op de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, graf VII.B.8. 

 

Jake heeft de volgende onderscheidingen ontvangen: 

 1939 – 1945 Star 

 France & Germany Star 

 War Medal 1939 – 1945  

 Canadian Volunteer Service Medal & Clasp 

 

Na de Tweede Wereldoorlog besluit de Canadese regering om meren in 

Canada te vernoemen naar soldaten die gesneuveld zijn tijdens de oorlog. 

In 1973 is in Manitoba een meer vernoemd naar Jake: Kauk Lake.       

 

 

 

Coordinaten: N 50°16′56″ W 95°23′03″. 
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Groesbeek, 20 november 2020 – foto Sigrid Norde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal: Sigrid Norde, Research Team, Faces To Graves. 

 

Bronvermelding: 

Commonwealth War Graves Commission 
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Library and Archives Canada 

‘A Place of Honour’ Manitoba War Dead Commemorated in its Geography. 

Provided by:  Manitoba Geographical Names Program, Provincial Toponymist – 

Des Kappel, Manitoba Sustainable Development, Province of Manitoba 

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

The Calgary Highlanders Regimental Foundation, 1994 

http://canadianroots.info/canroots/index.php?route=%2Fcanroots%2Ftree%2Fca

nadianroots.ged%2Findividual%2FI548%2FJacob-Kauk 

https://viktor-sbor.tumblr.com/post/152636812825/canadians-in-germany-cpl-

urban-standing-beside 
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