
1 
 

Pospisil, Henry     

Private 

South Saskatchewan Regiment 

Royal Canadian Infantry Corps 

M/104896 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henry Pospisil wordt op 3 mei 1922 geboren in Topland Alberta als zoon 

van Joseph en Betty Pospisil. De familie Pospisil komt oorspronkelijk uit 

Tsjecho-Slowakije.  

Henry is enigst kind en hij gaat op zijn 8e naar school tot zijn 15e. Uit 

sollicitatie-documenten van het Canadese leger blijkt dat Henry op school 

met iedereen, zowel leerlingen als leerkrachten, goed kan opschieten. 

Henry heeft een grote passie voor lezen. Henry is tweetalig: Engels en 

Tsjechisch.   

Henry werkt van 1937 tot 1942 op de boerderij van zijn vader maar in de 

winterperiode werkt hij ook vaak als boswerker.  

 

Op 16 november 1942 meldt Henry zich in Edmonton Alberta aan bij het 

Canadese leger. Zijn opleiding in Canada duurt tot 16 juni 1943. Tijdens 

deze opleiding in Borden ligt Henry nog twee keer een week in het militair 

hospitaal en vertrekt hij op 17 juni naar Engeland om daar zijn opleiding 

van 15 maanden af te ronden.  

Henry Pospisil wordt ingedeeld bij het South Saskatchewan Regiment als 

Gunner om vervolgens op 17 oktober verscheept te worden naar België.  

De route die Henry Pospisil en zijn kameraden naar Nederland gevolgd 

hebben is nog niet helemaal duidelijk. 
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Wel is bekend dat op 4 november het South Saskatchewan Regiment het 

gebied rond Mook binnentrekt en verblijft hij met samen met zijn mede-

soldaten in de bossen rond Mook. 

v.l.n.r.: Privates Jim Thomson, Can Brown, Fred Harris, Raymond Maubert, Henry 

Pospisil, Doren Nilsson, Vic Oberg en George Lightfoot. Foto: Canadacollections.ca 

Op 30 november is het voor het regiment de laatste dag om zich daarna 

bij andere regimenten aan te sluiten. Op 15 december vertrekken ze 

richting Groesbeek om daar te taken over te nemen van de Queen’s Own 

Camerons. 

In de nacht van 19 op 20 december komt het regiment tijdens Operation 

Dynamite in gevecht in de omgeving van de ”Bruuk” in Breedeweg waarbij 

ze nog ondersteuning krijgen van de Queen’s  Own Camerons. 
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Hierbij sneuvelt Henry Pospisil  samen met zijn kameraden Joseph  

Brooker, George Lightfoot en Norman Pegelow. Allen krijgen hun laatste 

rustplaats op de Canadese oorlogsbegraafplaats in Groesbeek.  

Private Henry Posposil is begraven in graf IV. C. 16. 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal Fred Hulsman, Research Team Faces To Graves. 

* Heeft u een foto van deze soldaat of aanvullende informatie neem dan 

contact op met info@facestograves.nl 

Bron: 

Commonwealth War Graves Commission 
Library and Archives Canada 

http://canadaatwar.ca 
http://www.veterans.gc.ca 

http://www.cmp-cpm.forces.gc.ca 

www.collectioncanada.ca 

The Canadian Sacrifice, Bevrijdings museum Groesbeek 

            

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

            

 

                   Foto Fred Hulsman. 
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