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Senz, Alphonse Joseph         

Corporal 

Calgary Highlanders 

Royal Canadian Infantry Corps 

M – 35576 

 

 

 

 

 

 

 

Alphonse Joseph Senz wordt op 2 augustus 1915 geboren op een 

boerderij in Athabasca, Alberta.  

Athabasca is in die tijd, en ook daarvoor al, een levendige plek aan de 

rivier de Athabasca. Er komen handelaren, missionarissen, 

ontdekkingsreizigers, avonturiers, kolonisten en gevluchte slaven uit de 

Verenigde Staten over de rivier en over één van de eerste snelwegen in 

Canada, tussen Edmonton en Athabasca. Ze zijn op weg naar het Noorden 

of settelen zich in de omgeving. De bevolking is daardoor een mix van 

First Nations, Metís, Europeanen en Amerikanen. 

De ouders van Al, de Hongaar Frank Senz en 

de Sloveense Zuzanna (Susanna) Czuna, zijn 

in 1901 getrouwd in Hongarije, Europa. Na 

een verblijf in de Verenigde Staten settelen 

ook zij zich in April 1912 in Athabasca. Frank 

en Susanna hebben bij hun aankomst in 

Canada zes kinderen: Magdalena en Frank 

Raymond (beide geboren in Nove Zamky, 

Slowakije), George, Annie, Mary en Josephine 

(allen geboren in de Verenigde Staten). In 

Athabasca krijgen zij nog drie kinderen, 

Charles, Joseph Alphonse en Harold. De 

familie is rooms-katholiek. 

Frank en Susanna met de oudste drie kinderen 
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Al volgt zeven jaar onderwijs. Na Grade 8, op veertienjarige leeftijd, 

verlaat hij zijn school om op de boerderij van zijn ouders te werken. Als Al 

vijftien jaar is overlijdt zijn moeder.  

Voor zijn aanmelding in het Canadese leger is hij, samen met zijn broers 

Frank en George, pelsjager in Pelican Portage, Alberta. Bij terugkeer na de 

oorlog geeft hij aan graag monteur te willen worden.  

In Pelican Portage meldt Al zich op 30 mei 1941 aan voor actieve dienst in 

het Canadese leger, hij is dan vijfentwintig jaar oud. 

 

 

Al wordt na zijn aanmelding medisch onderzocht. Hij is een gezonde 

jongeman met een lengte van 1.82 meter en hij weegt 80 kilo. Hij heeft 

blauwe ogen en zwart haar. Op zijn rechterpols zit een litteken.  

 

 

In eerste instantie wordt Al geplaatst 

in Edmonton, Alberta, waarna hij in 

augustus wordt overgeplaatst naar 

trainingscentra in Grande Prairie, 

Alberta, Dundurn, Saskatchewan en 

Petawawa, Ontario. Tijdens zijn 

training wordt hij opgeleid tot smid en 

lasser.  

 

 

 

 

      Al met zijn vier broers (datum onbekend) 
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Op 11 april 1944 gaat Al aan boord van een schip dat hem naar Engeland 

brengt. Op 19 april zet hij voor het eerst voet op Europees grondgebied. 

In Engeland krijgt hij de rang sappeur. Een sappeur binnen het Canadese 

leger heeft als taak ervoor te zorgen dat de troepen vooruit kunnen, een 

onderkomen hebben en kunnen vechten. Een sappeur bouwt bruggen en 

kampementen en zorgt bijvoorbeeld voor schoon drinkwater. En hoewel 

hij hier allerlei trainingen voor volgt, wordt Al na zijn oversteek naar 

Frankrijk, op 28 september 1944, op 7 oktober ingedeeld als private bij de 

Calgary Highlanders.  

De Calgary Highlanders zijn op dat moment verwikkeld in de Slag om 

Hoogerheide, Noord-Brabant, Nederland. Drie dagen lang wordt hier hevig 

gevochten. Al verliest die eerste dagen dertig van zijn strijdmakkers. En 

dat is nog maar het begin.  

De Slag om de Schelde woedt verder via Ossendrecht, Kruiningen en 

Schore naar de Slag om de Sloedam. 

Het is dan 31 oktober. Het regiment 

van The Black Watch doet als eerste 

een aanval op de dam. Zij leiden zulke 

zware verliezen dat de volgende dag de 

Calgary Highlanders worden ingezet. 

Ook zij komen niet verder dan 

halverwege de dam. Er wordt op zulke 

korte afstand gevochten dat 

handgranaten kunnen worden 

teruggegooid nog voordat ze ontploft 

zijn. In de morgen van 1 november lukt 

het de Highlanders de westkant van de 

dam veilig te stellen, maar het lukt ze op 2 november niet om verder te 

komen dan het bruggenhoofd op Walcheren. Op 3 november wordt Al 

bevorderd tot corporal. 

 

Uiteindelijk landen er Britse 

commando’s op Walcheren en zij 

verdrijven de Duitsers. Dit maakt de 

Slag om de Sloedam achteraf onnodig. 

Het kost 107 Calgary Highlanders het 

leven.  

 

 

Al komt, na deze vreselijk slag, terecht in de omgeving van Nijmegen. In 

eerste instantie worden de Calgary Highlanders vanaf 10 november 
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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 ingezet bij 

de bewaking van de grens bij Groesbeek. Twee weken op, één week af.  

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 Al 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 
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Vanuit Nederland, waarschijnlijk vanuit de omgeving van Nijmegen, 

schrijft Al op 5 februari een brief naar huis: 
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Holland, 5 februari 1945, M – 35576, L/Cpl Senz, A.J., 14 Plt C.Coy, 

Calgary Highlanders, Canadian Army Overseas. 

“Beste vader en familie, 

Een korte brief om jullie te laten weten dat ik nog steeds oké ben en dat 

ik hoop dat jullie deze brief in dezelfde conditie ontvangen. Ik denk dat 

het koud is bij jullie en dat er veel sneeuw ligt. We kregen hier ook aardig 

wat sneeuw en het is behoorlijk koud, maar een paar dagen geleden 

begon het te regenen en nu ligt er een halve meter modder. Jongens, wat 

een wereld om in te leven. Ik geloof dat het oké is voor de Nederlandse 

man. Ik was één week weg en ben net een week terug. Ik was op verlof 

en was naar Parijs en Brussel. Jongens, wat een steden, vooral Parijs. Het 

was nogal lastig, maar het was het zeker waard. Tenslotte is wat we 

betaald krijgen terwijl we op het slagveld zijn niet al te veel, totdat je op 

zo’n plek komt. Het was nogal een verandering, geen grap. De ene dag lig 

je in een schuttersputje en de andere dag in een fijne hotelkamer met een 

echt bed met (???) erop en een heerlijk dik matras en witte lakens. 

Jongens, het was alsof ik in de hemel was. Oké goed, het ziet er hier nu 

goed uit met de Russen voor de poorten van Berlijn. Als zij doorzetten dan 

zal het niet lang meer duren tot ik weer in mijn eigen bed lig. Goed, ik ga 

nu afsluiten.” 

 

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.  

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. Eén van de gesneuvelden is 

Alphonse Joseph Senz, 29 jaar oud.  
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Alphonse Joseph Senz wordt tijdelijk begraven in Bedburg, Duitsland, 

waarvandaan hij later wordt herbegraven op de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats Groesbeek, plot VII.D.2. 

 

Op zijn grafsteen staat de volgende tekst: 

 

EVER REMEMBERED 

BY HIS LOVING FATHER, 

BROTHERS AND SISTERS 

 

 

Al heeft de volgende onderscheidingen ontvangen: 

 1939 – 1945 Star 

 France & Germany Star 

 War Medal 1939 - 1945 

 Canadian Volunteer Service Medal & Clasp 
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Op 3 maart 1945 schrijft Captain Lyster de volgende brief aan Frank Senz: 

 

 

 

In Athabasca wordt op 16 maart 1945 een herdenkingsdienst gehouden 

voor Al Senz. 
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Onze dank gaat uit naar Jean Helbrecht voor het delen van foto’s en 

brieven. 

Levensverhaal: Sigrid Norde, Research Team Faces To Graves. 

Bronvermelding: 

Commonwealth War Graves Commission                                                        

Library and Archives Canada 

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

The Calgary Highlanders Regimental Foundation, 1994 

http://www.athabascaheritage.ca/history.html 

https://www.ancestry.co.uk/genealogy/records/george-senz-24-6wbzn3 

http://www.collectionscanada.gc.ca/eppp-

archive/100/200/301/ic/can_digital_collections/athabasca/html/index.htm 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sapper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broer Frank Raymond Senz en zijn vrouw Annie bij het 

graf van Al in Groesbeek (datum onbekend) 
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