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 Hamiltonian Francis (Frank) Jensen komt, net als zijn katholieke mede-

religieuze fanaticus, Hank Novak [HR], uit het hart van het levendige, 

multi-etnische Northeast End van Hamilton. Hij wordt geboren tijdens de 

Eerste Wereldoorlog, op 8 november 1917, als tweede zoon van een 

Deense immigrant die een genaturaliseerd Canadees staatsburger wordt, 

en de in Canada geboren Catharine O'Meara. Frank komt na zijn oudere 

broer Vincent, die priester is geworden, en zal op zijn beurt worden 

gevolgd door een zuster, Anne, de toekomstige mevrouw William Ferris. 

Het gezin, dat op Rosslyn Avenue North 138 woont, hoort bij de St. 

Annakerkparochie en de kinderen krijgen onderwijs op de bijbehorende 

school met dezelfde naam. 

In september 1929 schrijft Frank zich in aan de Cathedral High School 

(oorspronkelijk de Catholic High School), de enige afzonderlijke instelling 

voor voortgezet onderwijs van de stad voor jongens, nadat hij zijn lagere 

school aan St. Anne heeft afgerond. Hij doet het academisch goed in 

Cathedral en is in zijn laatste jaar de winnaar van de Bishop McNally Gold 

Medal in General Proficiency, een eer die wordt vermeld in de Hamilton 

Spectator op 7 december 1934. Hij onderscheidt zich ook in spreken en 

debatteren in het openbaar, waarvoor Cathedral een grote reputatie 

geniet. Met het oog op zijn mogelijke toekomst op de universiteit, vraagt 

hij een Knights of Columbus Scholarship aan en wint die. 
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Gewapend met deze hulp en de steun van zijn familie, verschijnt de 

hoopvolle student in spe op de relatief jonge leeftijd van zestien in 

september 1934 voor de deur van de McMaster University. Nadat hij de 

toestemming van zijn bisschop hiervoor heeft gekregen, vraagt hij 

toelating tot dit Baptisteninstituut aan, dat slechts vier jaar eerder is 

verhuisd van Toronto naar het nieuwe thuis in Westdale. Het resultaat is 

dat Frank prompt op 18 september wordt ingeschreven in Honour 

Mathematics en Physics, de studies die hij heeft gekozen. 

Aan het einde van zijn tweede jaar van de cursus, waarvoor hij slaagt, 

probeert hij op 15 maart 1936 zijn academische menu te veranderen, 

omdat hij de natuurkunde niet zo aantrekkelijk vindt als hij heeft gehoopt. 

Het bestuur is het met hem eens, waardoor hij Physics kan laten vallen 

voor Economics, begrijpelijkerwijs een populaire studie voor die studenten 

die zin proberen te geven aan de precedent scheppende Depressie van de 

jaren dertig. Frank heeft deze drang misschien wel met anderen gedeeld, 

maar zijn verzoek om van studie te wisselen is, zoals hij tegen het bestuur 

zegt, specifiek ingegeven door de wens om een carrière als actuaris na te 

streven. 

Bij een andere gelegenheid zijn de hoge pieten niet zo meegaand als 

Frank een verzoek indient, geïnspireerd door zijn katholicisme. Met 

betrekking tot een Frans keuzevak dat hij volgt, verzoekt hij te worden 

vrijgesteld van het bestuderen van enkele controversiële literaire teksten 

die door het Vaticaan zijn verboden. 'De kwestie is niet eerder 

voorgekomen', schrijft een verbijsterde professor Kenneth Taylor, de 

decaan van de kunsten, in een memo aan collega's. “Dit kan een zaak zijn 

van een overgevoelig geweten of het kan een testgeval zijn. Na een 

volledige discussie wordt besloten het verzoek niet in te willigen”. 

Terwijl Frank zo goed mogelijk omgaat met problematische Franse 

teksten, blijft hij nadenken over de fijne kneepjes van de economie. Hij 

waagt zich ook in de wereld van het buitenschoolse, stort zich op wat hij 

leuk vond en waarin hij excelleerde in de Cathedral, spreken in het 

openbaar en debatteren. Het is duidelijk dat hij niets van zijn 

vaardigheden heeft verloren door in zijn derde jaar een gouden medaille 

te winnen in een redenaarswedstrijd. Hetzelfde succes markeert zijn 

debatinspanningen, zoals opgemerkt in de Silhouette, het 

studentenweekblad, dat uitgebreid ingaat op de deelname van McMaster 

aan de Inter-Varsity Debating League. In elk debat, jubelt het weekblad, 

houden Frank en zijn teamgenoten “de trotse traditie van McMaster hoog” 

in dit buitenuniversitaire verbale steekspel. 

Enkele van de drukbezochte debatten weerspiegelen de verslechterende 

politieke situatie in Europa, waar dictators Adolf Hitler, Benito Mussolini en 

Joseph Stalin de vrede bedreigen die zo kostbaar is verworven in de 
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Eerste Wereldoorlog, slechts twintig jaar eerder. Op de campus komen 

sprekers met een verschillende mate van expertise op bezoek om de 

International Relations Club en andere geïnteresseerde 

studentengroeperingen niet alleen te vertellen over het dreigende gevaar 

in het buitenland, maar ook over het tot dan toe ondenkbare, namelijk de 

onvermijdelijkheid van een nieuwe wereldoorlog. Frank en veel van zijn 

klasgenoten raken al snel betrokken bij de discussie. 

Ofwel uit overtuiging of uit een gevoel van uitdaging - of beide - gaat 

Frank in een debat in op de negatieve kant: “Vastbesloten dat Canada de 

prediking van het communisme en het fascisme bij wet moet verbieden”. 

Volgens een onder de indruk zijnde Silhouette, pleit Frank bekwaam voor 

zijn opvatting, met het argument dat in een tijd van economische 

ineenstorting en massale werkloosheid, "Onderdrukking het communisme 

of het fascisme niet zal uitbannen ... zolang er ongelijkheid is, zullen 

degenen die niets bezitten gerechtigheid eisen van degenen die wel 

bezittingen hebben, en onderdrukking brengt alleen kracht voort.” 

Zijn gebruik van “haves” en “havenots” zorgt voor een slogan die de rest 

van de eeuw en daarna de boventoon zal voeren wanneer sociale en 

economische problemen het gesprek domineren. 

Franks succes als debater wordt ook naar behoren vastgelegd in het 

Marmor, het studentenjaarboek. "Kort na de opening van het 

herfstsemester [in 1937]", schrijft een jaarboekmedewerker: "ontmoetten 

en versloegen twee Mac-mannen, Frank Jensen en Frank Stevens, een 

team van de Maritimes in het prestigieuze Jaarlijkse Nationale Federatie 

van Canadese Universitaire Studenten ( NFCUS) debat.” De resolutie voor 

die gelegenheid is: "Dat de sit-down staking een rechtvaardig orgaan is in 

handen van georganiseerde arbeid". Net als het ideologische debat over 

Europa opent dit debat een venster voor de problemen van de jaren dertig 

van de Depressie, de arbeidsconflicten die in het hele land uitbreken. 

Nogmaals, Franks eigen manier van denken is misschien aan de 

oppervlakte gekomen. Bij een andere gelegenheid genieten hij en zijn 

team van een reis naar Montreal, waar hij zijn team leidt naar een 

overwinning op het Loyola College. 

Frank vindt ook tijd om zich te verdiepen in campusjournalistiek en werkt 

periodiek als sportverslaggever voor de Silhouette. Hij rondt zijn 

maatschappelijke programma af door dienst te doen als studie 

gerelateerde penningmeester van de Newman Club, een katholieke 

studenten-tegenhanger van de Christelijke Unie die al heel lang heeft 

gebloeid op de campus. De vriend die Frank's Marmor "obit" samenstelt, 

die zijn prestaties samenvatten als hij afstudeert in 1938, eindigt met een 

vraag die waarschijnlijk de sfeer weerspiegelt van die moeilijke en 

onzekere tijden: "De toekomst - wie weet het?" Toch heeft Frank voor zijn 
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onmiddellijke toekomst bij zijn alma mater korte tijd een master diploma 

in economie overwogen. Hoewel geaccepteerd, kiest hij er uiteindelijk 

voor om "herhaalde verzoeken" te negeren om te verschijnen voor de 

nodige afspraken en papierwerk. 

Zo gaat het in plaats daarvan naar de werkplek en een mogelijke carrière 

als actuaris. Maar blijkbaar moet hij genoegen nemen met een 

verscheidenheid aan algemene kantoorfuncties tot december 1943, als hij 

een functie als kostenaccountant krijgt bij de Cub Aircraft Company 

gesitueerd op de luchthaven van Hamilton, vlakbij de Mount Hope 

gemeenschap. Tegen die tijd bevindt de Tweede Wereldoorlog zich in het 

slopende vierde jaar en doet de luchthaven al lang dienst in het kader van 

het British Commonwealth Air Training Plan, een Anglo-Canadese regeling 

die in 1939 is opgezet om getrainde vliegtuigbemanningen op te leiden 

voor overzeese gevechten. De Westerse geallieerde grondoorlog in 

Europa, tot dusver beperkt tot Italië, staat ook op het punt een zeer 

dramatische wending te nemen. Op 6 juni 1944 nemen Amerikaanse, 

Britse en Canadese troepen deel aan de langverwachte D-Day-operatie, 

de invasie van Normandië aan de overzijde van het Kanaal. Wekenlang zal 

het volledig worden besproken op de voorpagina's van de Hamilton 

Spectator. 

Misschien helpen deze bezielende gebeurtenissen de directe toekomst van 

Frank te bepalen. Hij besluit de boekhouding in te ruilen voor het soldaat 

zijn en op 23 juni 1944 reist hij naar Toronto en meldt zich aan voor 

actieve dienst bij het Canadese leger. In tegenstelling tot sommige 

anderen doet hij dat als een onervaren rekruut, omdat hij geen eerdere 

militaire ervaring heeft opgedaan in bijvoorbeeld een lokaal militiebataljon 

of een parttime militair trainingskorps. Om de een of andere reden is hij 

ook niet ingelijfd in het kader van de National Resources Mobilization Act 

(NRMA), die zich beperkt tot de dienstverlening aan Noord-Amerika, een 

concessie aan Quebec, dat traditioneel tegen de verplichte overzeese 

dienst is. 

Hoe dan ook, Frank wordt al snel uitgedost in een kaki gevechtspak en 

krijgt een officieel serienummer om te starten  B–162564. Vier dagen 

nadat hij zich heeft aangemeld, krijgt hij een zesdaags dienstverlof, 

vermoedelijk doorgebracht met familie en vrienden in Hamilton. 

Ondertussen is hij overgeplaatst naar een infanteriekamp in Brantford, 

waar hij kennis maakt met militaire oefeningen en hij zijn basisopleiding 

krijgt. Als hij daar half augustus is, wordt hij ziek van een niet nader 

genoemde aandoening en wordt hij vijf dagen in het ziekenhuis 

opgenomen. In zijn laatste nacht daar veroorzaakt hij opschudding door 

AWOL (Absent Without Leave) te gaan en pas acht uur later terug te 

keren als de ochtend aanbreekt. Waar hij is geweest en wat hij in die 
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periode heeft gedaan, is onbekend. Vanwege zijn pijnen krijgt de 

weggelopen patiënt een dagloon, dat op dat moment $ 1,40 bedraagt. 

Op 16 september 1944 verlaat Frank na gedeeltelijk te zijn opgeleid 

Brantford om naar Camp Borden te gaan, nog steeds het belangrijkste 

militaire station van het land, waar hij nog meer intensieve training zal 

krijgen voordat hij naar het front wordt gestuurd. Tegen het einde van zijn 

verblijf in kamp Borden krijgt hij te horen dat hij niet geschikt is als 

handwerksman, wat hem misschien een streep of twee heeft gekost. Het 

is duidelijk dat zijn discussievaardigheden en universitair diploma weinig 

of geen indruk hebben gemaakt in een leger dat op zoek is naar andere 

talenten en referenties van degenen die zijn gerekruteerd om de 

zorgwekkende Canadese verliezen op het slagveld te compenseren. In 

ieder geval komt er in november een signaal dat Frank binnenkort naar 

Groot-Brittannië zal verhuizen in de vorm van een speciaal verlof van drie 

dagen, gevolgd door een nog meer welkom verlof van veertien dagen, wat 

neerkomt op een inschepingsverlof. Op 10 december, een week na het 

verstrijken ervan, is Frank onderweg naar een trainings- en 

rangeercentrum in Debert, Nova Scotia, de voorlaatste halte voordat hij in 

Halifax aan boord gaat van een schip. 

Die dag komt op 18 december als Frank en honderden andere militairen 

aan boord gaan van hun troepenschip en vertrekken naar een Britse 

bestemming. De passage is schijnbaar saai behalve dan de kerstvieringen 

aan boord, die moedig proberen de traditionele festiviteiten in Canada te 

evenaren. Twee dagen na Kerstmis gaan Frank en de andere militaire 

passagiers van boord bij een niet nader genoemde Britse haven. Frank 

meldt zich de volgende dag voor zijn dienst en heeft mogelijk ook het 

gebruikelijke telegram naar huis gestuurd om zijn veilige aankomst aan te 

kondigen. Hij wordt vervolgens naar een trainingskamp in Zuid-Engeland 

gestuurd, waar hij en anderen, naast het verfijnen van hun training, les 

krijgen van doorgewinterde veteranen over wat hen te wachten staat, de 

aard, de omvang, de kosten en de doelstellingen van de gevechten die  in 

Nederland woeden. Voor Frank en zijn mede-niet-ingewijden moet het een 

intimiderende indoctrinatie zijn geweest, ook al is een noodzakelijk moreel 

verhogend gesprek er een onderdeel van. 

Op 14 februari wordt Frank geattendeerd op zijn aanstaande reis naar het 

vasteland. Hij krijgt een kort inschepingsverlof, onverwachts samen met 

een oude Cathedral vriend, luitenant Thomas Sturrock. Op de 17e vliegen 

zij en andere versterkingen in een luchttransport, waarschijnlijk een 

werkpaard Dakota C-47, naar wat Franks dienstrecord simpelweg 

'Noordwest-Europa' noemt, zeer wel mogelijk een vliegveld in het bevrijde 

België. Hoewel de twee vrienden zijn toegewezen aan dezelfde Canadese 

brigade, zullen ze in verschillende regimenten vechten. Na nog meer 

voorbereiding tijdens de komende paar dagen wordt Frank van zijn kant 
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uiteindelijk op 23 februari toegewezen aan het 1ste Bataljon van het Royal 

Regiment of Canada (Royals), zijn laatste post. Hij behoort tot de vele 

onervaren en niet-geteste mannen, om nog maar te zwijgen over de 

ongerustheid van de soldaten die worden toegevoegd aan de door de 

strijd uitgedunde rijen van frontlinie-regimenten die deel uitmaken van 

het 1e Canadese leger. Dit is de eerste grote versterking die het leger 

sinds geruime tijd heeft gekregen. 

De voorouder van de Royals, een eerbiedwaardige eenheid naar Canadese 

maatstaven, is in 1862 ontstaan tijdens de moeilijke tijden van de 

Amerikaanse Burgeroorlog. Het regiment helpt de naoorlogse Fenian Raids 

af te weren en later de Northwest Rebellion te onderdrukken. Het dient 

ook in de Zuid-Afrikaanse oorlog en de veel gruwelijkere wereldoorlogen 

van de twintigste eeuw. In het tweede van die conflicten hebben de 

Royals, samen met andere Canadese eenheden, gevochten van 

Normandië door Noordoost-Frankrijk en België naar Zuid-Nederland. 

Tegen de tijd dat nieuweling Frank Jensen zich bij hen voegt, vechten de 

Royals en hun zustereenheden, waaronder de Essex Scottish, de Royal 

Hamilton Light Infantry (RHLI) en de Queen's Own Cameron Highlanders 

of Canada, voor het eerst op Duitse bodem, in de zogenaamde Slag om 

het Rijnland. Deze gecombineerde eenheden vormen de 4e Brigade van de 

2e Canadese divisie, die samen met vier andere divisies het 1e Canadese 

leger vormen. Elke divisie is verantwoordelijk voor een relatief smalle 

sector van het Rijnland-front. 

Na het broodnodige advies en de aanmoediging te hebben gekregen van 

door de strijd beproefde overlevenden, wordt Frank al snel ingewijd in het 

schrijnende regime van een frontlinie, bijna constant onderworpen aan de 

oorverdovende geluiden, hartverscheurende beelden en misselijkmakende 

stank van de strijd. De verschrikkelijke effecten van het 'fascisme' 

waarover hij als een onschuldige student luchtig heeft gedebatteerd, 

staren hem nu recht in het gezicht. Maar te midden van het bloedbad gaat 

het leven voort. Soms krijgen de Canadezen in de chaos van de gevechten 

geen warm eten, bovendien moeten ze vaak schuilen in haastig gegraven 

loopgraven, een situatie die nog wordt verergerd door veelvuldig vochtig 

winterweer dat de loopgraven aantast en wat doorgaat voor wegen 

verandert in modderpoelen waarin tanks vast komen te zitten. 

Als de regen ophoudt en de zon schijnt, droogt de modder echter op, 

waardoor de pantservoertuigen vrijkomen en RAF-vliegtuigen, waaronder 

Typhoons met kanonnen, hun intimidatie van vijandelijke verdedigers 

kunnen hervatten en doelen aan de overzijde van de Rijn kunnen 

aanvallen. Hoewel er in de gevechten welkome maar nogal zeldzame 

pauzes zijn waarin eenheden kunnen rusten, reorganiseren en ombouwen, 

doemen er altijd gevechten op om de hoek. Gedurende de hele campagne 

reageren de belegerde Duitsers, met hun rug tegen de muur en op hun 
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eigen geboortegrond, fel met alles in hun formidabele arsenaal. ”De 

gevechten”, merkt een Canadees bureau op, “zijn bijna net zo hevig als in 

“Normandië”. 

 

Al deze factoren kenmerken een groot Canadees offensief genaamd 

Blockbuster, dat in de laatste dagen van februari wordt gelanceerd. Het is 

opgezet om het inmiddels flink versterkte Canadese offensief te 

versnellen, een integrale aanvulling op een Anglo-Amerikaanse aanval om 

voor eens en altijd het sterke vijandelijke verzet ten westen van de Rijn 

uit te schakelen. De eerste en belangrijkste taak van de Canadezen is om 

de Duitsers uit het Hochwald te verdrijven, een dichtbegroeid en 

uitgestrekt Duits staatsbos dat de opmars van de Canadezen beheerst (zie 

kaart op volledige grootte). Over het algemeen worden er goede 

vorderingen gemaakt door de hard opjagende Royals en de rest van de 

brigade. Ondertussen helpt droger weer elders langs de Rijn de Anglo-

Canadese zaak door de ergste overstromingen in het Ruhrgebied op te 

ruimen, die de Amerikaanse bijdrage aan de operatie tijdelijk had 

vertraagd. 

Het geluk dat de Royals hebben bij hun inspanningen, heeft de 

nabijgelegen 10e Brigade van de 3rd Canadian Division niet wanneer zij 

door de Hochwald Gap willen breken om het Hochwald van het 

Balbergerwald te scheiden. Afgezien van deze tijdelijke tactische 

tegenslag heeft het 1e Canadese leger tijdens de eerste dagen van maart 
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aanzienlijke vooruitgang geboekt. Op bataljonsniveau krijgen de Royals 

van hun kant de opdracht de noordwestelijke rand van het Hochwald vrij 

te maken en ze beginnen hun aanval op 3 maart bij zonsopgang. Het 

oorlogsdagboek van het regiment registreert de gebeurtenissen van die 

dag: 

“AM begon koud en bewolkt– 
 

Het weer vandaag was koel en nat, met af en toe regen en sneeuw. 
 

De strijd verliep volgens plan. Alle cies [compagnieën] werden tegen 

10.00 uur gestabiliseerd op hun doelen. 
 

De weerstand was niet zo taai als verwacht, maar na consolidatie waren 
het mortier- en  granaatvuur erg zwaar en vergelijkbaar met die van de 

"Normandische" dagen. 
 

Goedgeplaatste vijand [machinegeweren] vormde het enige echte 
obstakel voor onze opmars. 

 
Zuidoost en noord van onze pos [positie] werd vervolgens grondig 

schoongeveegd .... 
 

Slachtoffers waren vandaag - [één luitenant] gewond en 12 ARs [andere 
rangen] gedood, 29 gewond en 1 vermist. ...” 
 

Een van de slachtoffers is soldaat Frank Jensen. Hij raakt dodelijk gewond 

in de borstkas door rondvliegende granaatscherven tijdens de zware 

beschietingen opgetekend in het oorlogsdagboek. Een ander dodelijke 

slachtoffer die dag is zijn oude vriend uit de kerk, Luitenant Sturrock, die 

bij de RHLI is gedetacheerd. De zevenentwintigjarige Frank heeft slechts 

negen kalenderdagen aan de frontlinie doorgebracht, maar die hectische 

en huiveringwekkende dagen hebben waarschijnlijk meer op weken 

geleken. Als het bericht over zijn dood wordt ontvangen, brengt het 

McMaster Alumni News hem, zoals bij al dit soort gelegenheden, een 

warm eerbetoon. De dag nadat Frank is gesneuveld, wordt de operatie in 

Hochwald als voltooid beoordeeld, wat een succesvolle afronding van 

Blockbuster betekent. De weg naar en over de Rijn naar het hart van nazi-

Duitsland ligt nu open voor de Royals en de andere eenheden van het 1e 

Canadese leger. De oorlog in Europa eindigt nauwelijks twee maanden 

nadat Frank sterft in het Rijnland. 

Francis Joseph Jensen ligt begraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats 

in Groesbeek, graf VII. H. 14. 
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Elizabeth Ferris (Wm. Ferris 'kleindochter), Robert Johnston 

(oorlogsmemoires) en Adam McCulloch en Kenneth Morgan (Canadian 

Baptist Archives). En van Sheila Turcon (McMaster University Library). 

BRONNEN: National Archives of Canada RG 24: Service Record of Private 

Frank Joseph Jensen, War Diary of 1st Battalion, Royal Regiment of 
Canada, 23 February to 4 March 1945; Commonwealth War Graves 

Commission, Commemorative information on Frank Jensen, McMaster 
Divinity College/ Canadian Baptist Archives: Student File 6229, Frank 

Jensen, Biographical File, Frank Jensen; Silhouette,14 March 1937, 17, 
24, Feb., 2, 10, 17 March, 18 Nov. 1938; Marmor 1937-38 , 23, 66, 67, 

77; McMaster Alumni News, 24 March 1945; Hamilton Spectator, 7 Dec. 
1934, 14 March 1945; D.C. Goodspeed, Battle Royal: A History of the 

Royal Regi,ment of Canada, 1862-1962 (Toronto: Royal Regiment of 

Canada Association,1962), 538-43, C.P. Stacey, Official History of the 
Canadian Army in the Second Word War, III: The Victory Campaign: The 

Operations in North-West Europe, 1944-1945 (Ottawa, Queen’s Printer, 
1966 ed.), pp. 491-526. 

 [Zie Ruthven Colquhoun McNairn, sectie IV voor gerelateerde 

gevechtsscènes.] 

Bron: https://www.mcmaster.ca/ua/alumni/ww2honourroll/jensen.html 
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