Paul Henri Boutin
* 27 maart 1921
† 7 april 1945

Geveld door een Duitse sluipschutter.

Lieutenant Paul Henri Boutin van het Regiment les Fusiliers Mont-Royal
heeft waarschijnlijk niet veel gemerkt toen hij sneuvelde. Boutin werd
getroffen door de kogel van een Duitse sluipschutter. Hij was dodelijk
verwond aan het hoofd. “Deceased, killed in action”, werd op zijn Service
and Casualty Form vermeld.

Boutin kwam op 7 april 1945 om bij de oversteek van de Schipbeek op de
grens van de toenmalige gemeenten Laren, Gorssel en Holten. Bij
die oversteek had het South Saskatchewan Regiment het voortouw.
Zij moest zorgen voor het bruggenhoofd op Holtens grondgebied.
Een geallieerde doelstelling was om zowel de wegverbinding als de
spoorlijnverbinding tussen Deventer en Holten (en verder oostwaarts)
onder controle te krijgen.

Boutin was op 27 maart 1945 24 jaar geworden. Dat was ook de dag dat
hij werd ingedeeld bij het Regiment les Fusiliers Mont-Royal. De roomskatholieke student uit Lauzon in de Canadese provincie Quebec was ruim
drie jaar eerder, op 5 maart 1942, in actieve dienst gekomen. Als 17jarige had hij in 1938 de opleiding aan het College of Montreal afgerond.
Hij wilde verder studeren en meldde zich aan bij Laval University.
Tegelijkertijd was hij als reservist actief bij het Regiment de Levis, een
Infanterieregiment van het Canadese leger. Toen hij in 1942 het leger in
ging, had hij zijn graad nog niet behaald.

Paul Henri Boutin werd in de buurt van de Schipbeek tussen Laren en Holten onder vuur genomen
door een sluipschutter. Hetzelfde overkwam een infanteriesoldaat van the South Saskatchewan
Regiment. Hij raakte gewond en wordt op deze foto behandeld.
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Boutin was een sportieve vent. Hij hield van zwemmen, bergbeklimmen,
skiën en bridge. Een officier die hem beoordeelde in 1943 beschreef
Boutin als vrolijk en energiek met een goede algemene kennis en breed
inzetbaar: “This officer has ability and should make a good officer with
more training”. In oktober 1944 werd Boutin nog eens beoordeeld. Hij
kreeg een positief rapport, al zou zijn zelfvertrouwen wel wat beter
kunnen. Hij had de neiging te zoeken naar overeenstemming is
conflictsituaties, terwijl een leidinggevende officier in oorlogsomstandigheden juist snel een knoop moet doorhakken. Desalniettemin
was hij goed genoeg om in een Frans sprekende eenheid te worden
opgenomen.

Op 7 april 1945 werd in het oorlogsdagboek van Les Fusiliers Mont-Royal
vermeld dat de eenheid weinig tegenstand kreeg. Er werden veertien
Duitsers krijgsgevangen gemaakt, onder wie een officier. Een patrouille
die langs de Schipbeek liep, werd door vijandelijk vuur verrast. “Enemy
has dug in defenses along the north bank of the canal and intends to hold
our track northwards for awhile“, aldus de war-diarist. Hij eindigde zijn
bijdrage voor die dag met de mededeling: “Lieut P.H. Boutin was killed by
a sniper during the day.”
Boutin werd tijdelijk begraven bij een wachtpost/seinhuis (nummer 9)
langs de spoorlijn Zutphen-Hengelo ter hoogte van de Rossweg in Laren
(Gld). Daarna werd hij herbegraven op de Canadese Militaire
Begraafplaats in Groesbeek: Plot 10, rij H, graf 1.
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