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Albert Guy Andre wordt geboren op 20 oktober 1921 in Smiths Falls, 

Ontario, Canada. Hij is de jongste van zes kinderen van Joseph en 

Philomene Andre. De gezin Andre is een sterke rooms-katholieke familie. 

Net als veel andere jonge mannen tijdens de Depressiejaren, verlaat 

Albert de school op 16-jarige leeftijd en gaat later op 18-jarige leeftijd als 

geniesoldaat in het leger. Hij heeft twee jaar middelbare school afgerond 

voordat hij in dienst gaat in het leger. De familie Andre draagt vier leden 

van de familie bij om dienst te nemen en te vechten in de oorlog. 

Voorafgaand aan het uitbreken van de oorlog in 1939 volgt Albert de 

jaarlijkse militaire training in 1938 als hij lid is van "C" Coy van het Lanark 

& Renfrew Scottish Regiment (LRSC). Kort na het uitbreken van de oorlog 

meldt Albert zich op 4 december 1939 in het Canadese leger in Pembroke 

Ontarioi. Is T.O.S. bij overstap van L & R.S.R. en wordt op 7 april 1940 

overgeplaatst naar de Governor General's Foot Guards (G.G.F.G). 

Albert slaagt op 22 januari 1942 voor zijn opleiding tot tankbestuurder. 

Op 4 augustus 1942 kwalificeert Albert zich als machinist klasse I.C. 

klasse III (W). Op 6 april 1943 volgt hij een cursus voor het besturen van 

een vrachtwagen en slaagt voor de cursus op 13 mei 1943. Albert 

verandert zijn naaste nabestaande van zijn vader in zijn moeder net 

voordat hij naar het Verenigd Koninkrijk (VK) wordt gestuurd. Terwijl hij 



2 
 

in het VK is, volgt Albert een andere cursus om wapenoperator te worden. 

De cursus begint op 15 april 1944 en eindigt op 25 april 1944. Albert zal 

zijn cursus met succes afleggen en klaar zijn voor de actie die zal 

plaatsvinden nadat de Canadezen in juni 1944 op de stranden van 

Normandië zijn geland. 

Albert is een kanonoperator op een Sherman-tank die actief deelneemt 

aan de gevechten in heel Normandië, Frankrijk, in de zomermaanden van 

1944, evenals in België. De eerste keer dat hij vecht, is op 15 augustus 

1944 en tien dagen later nog eens. Albert en de GGFG's zullen continu 

actie zien totdat hij sneuvelt in de gevechten langs de Rijn in het oosten 

van Nederland. 

Albert en de rest van de Governor General’s Foot Guards trekken 

langzaam door het Hochwald-bos en stuiten op hevige tegenstand in de 

strijd om de Hochwald-kloof. De Hochwald-kloof is een gevecht om het 

vlakke land langs de Rijn te krijgen. Deze gezamenlijke tank- en 

infanterieactie wordt Operatie Blockbuster genoemd. Tijdens de slag staan 

de Canadezen bloot aan veel Duits mortier-, antitank- en artillerievuur 

omdat de Duitsers het Hochwald op hun duimpje kennen. Op 27 februari 

worden de G.G.F.G.’s afgelost door de Queen's Own Rifles en mogen 

verhuizen naar een gebied in de buurt van Kersel voor wat broodnodige 

rust. De gevechten hier in het Hochwaldbos zijn bitter geweest als het 

Duitse leger zich tegen de Rijn heeft teruggetrokken in een poging het 

geallieerde offensief af te slaan dat zich voorbereidt om Duitsland zelf 

binnen te vallen. 

In juli 1944 landt Albert Guy Andre op de stranden van Normandië 

als onderdeel van het nieuwe pantserleger dat diep Frankrijk zal 
binnendringen en vervolgens oostwaarts Nederland binnen zal dringen. Op 

1 maart 1945 krijgen de Canadezen in de eerste fase van Operatie 
Blockbuster de opdracht om de nacht in hun voordeel te gebruiken en 

richting het meest 
noordelijke offensieve 

gebied nabij de stad Kalkar 
te gaan, pal ten oosten van 

de Rijn en Duitsland. 
Onmiddellijk komt het 

regiment onder hevige 

beschietingen en de 
tankbemanningen raken 

gedesoriënteerd in de chaos 
waardoor de G.G.F.G. 

gedwongen wordt om te 
stoppen tegenover de stad 

                      
Bron kaart: The Regimental History of the Governor General’s Food Guard 
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Udem, maar nog steeds onder vuur ligt van vijandelijke sluipschutters. 

Udem ligt ten zuidwesten van de stad Kalkar en is strategisch gelegen aan 

de spoorlijn die van oost naar west en van noord naar zuid loopt. De 

Canadezen brengen de nacht door met mijnenvelden onder zich en 

artillerie erboven. 

In de vroege ochtenduren van 2 maart zal de hoofdmacht van het 

Canadese pantser dwars door de open plek trekken die het bos in tweeën 

deelt. Een andere pantser- en infanterie-eenheid zal op weg zijn naar de 

stad Udem. Udem is nog dodelijker dan Kalkar, aangezien de stad enorme 

diepe greppels heeft die naar Udem leiden. De sloten zijn zo ontworpen 

dat de Canadezen niet door de stad kunnen rijden zonder in de sloten te 

vallen. De Canadezen zullen een smalle weg tussen de greppels moeten 

nemen en als de Canadezen zich verplaatsten om de weg te in bezit te 

nemen, vallen de Duitsers aan. Volgens de Regimental History of the 

Governor General's Foot Guards worden de vijandelijke posities 

ondersteund door antitankkanonnen die de tanks die betrokken zijn bij de 

aanval verwoesten. De strijd tussen de GGFG en de infanterie van het 

Lake Superior Regiment woedt de hele vroege ochtend door, waarbij de 

tanks en bemanningen zware verliezen lijden. Het is hier aan de rand van 

wat bekend staat als de Hochwald Gap dat de tank van korporaal Albert 

Guy Andre tijdens het gevecht wordt "doorboord" en hem op slag doodt. 

Er moet worden vermeld dat de Canadezen moeite hebben met het 

gebruik van luchtoverwicht tijdens het gevecht omdat het weer slecht is. 

Als het weer opklaart, worden de Canadezen ondersteund door Typhoon-

jachtbommenwerpers en geven ze de positie van de Duitse tanks door, 

wat resulteert in meerdere dagen bombardementen op de stad Xanten. 

Tegen het einde van het bombardement staat ongeveer 15% van de stad 

nog overeind tussen het puin en de overgebleven stad. Op 10 maart wordt 

Xanten, dat direct aan de Rijn ligt, veroverd waardoor de Canadezen zich 

kunnen aansluiten bij het Britse leger. De strijd om de Hochwaldkloof is 

eindelijk voorbij en twee maanden later is de oorlog in Europa geëindigd 

met de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland. De slag om de 

Hochwaldkloof is een van de bloedigste veldslagen in de geschiedenis van 

de hele oorlog. 

Albert Guy Andre is 24 jaar oud als hij sneuvelt in de strijd.  

Onderscheidingen: 

- 1939-1945 Star 

- France & Germany  

- Campaign Star 

- Defence Medal 

- Canadian Volunteer Service Medal & Clasp 
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Zijn medailles worden verdeeld tussen zijn vader en moeder.  

 

Albert Guy Andre ligt begraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in 

Groesbeek, graf XVII. C. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal: Isaac Taylor. Ter beschikking gesteld aan Faces to Graves, 

met dank aan Josh Vincent. 
 

Bron: 

Commonwealth War Graves Commission 
Library and Archives Canada 
Canadian Virtual War Memorial 

The Regimental History of the Governor General’s Foot Guards 
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