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SPRINGER, Arthur 

Private 

South Saskatchewan Regiment 

Royal Canadian Infantry Corps  

M 38602 

 

 

 

 

 

 

Arthur Springer wordt geboren op 9 juni 1924 in Warschau, Polen. Zijn 

Lutherse ouders, William en Pauline, trouwen op 10 september 1918 in 

Poznan, Polen, en emigreren naar Canada, waar ze een boerderij runnen 

in Meeting Lake, Saskatchewan, een dorp 160 kilometer ten noorden van 

Saskatoon. De gezin is Duitstalig, dus Arthur en zijn broer Walter spreken 

zowel Duits als Engels vloeiend.  

Hij gaat zeven jaar naar de plaatselijke school en haalt graad VII; 

vervolgens verlaat hij op 15-jarige leeftijd de school om fulltime op een 

boerderij te gaan werken. Hij helpt al sinds hij jong is met werk op de 

boerderij. Kort voordat hij bij het leger gaat, verhuist hij naar Exshaw, 

Alberta en werkt hij als arbeider bij de Canadian Cement Company. Het 

werk bevalt hem niet en zijn doel is om na de oorlog weer aan het werk te 

gaan op een graanboerderij. Tegen die tijd is zijn vader al overleden. 

 

Op 19 augustus 1943 neemt Arthur dienst in het leger in Calgary, Alberta. 

Bij zijn medische keuring blijkt hij goed ontwikkeld en in goede 

gezondheid (A1). Zijn basistraining begint in Calgary en hij brengt ook 

twee maanden door in Camp Camrose. Rond Nieuwjaar krijgt hij een paar 

dagen verlof.  

In november heeft hij tien dagen in het ziekenhuis in Currie gelegen met 

laryngitis en eind januari 1944 krijgt hij roodvonk en wordt hij een maand 

in het ziekenhuis opgenomen. Op 26 april ligt hij opnieuw bijna drie weken 

in het Calgary Military Hospital. Een maand later krijgt hij inschepings-

verlof en vertrekt hij naar Engeland, waar hij op 19 juli arriveert. 
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Als onderdeel van de Canadian Infantry Reconnaissance Unit wordt Arthur 

toegewezen aan het South Saskatchewan Regiment (SSR) en voegt hij 

zich begin augustus bij hen in Frankrijk. De SSR staat op het punt deel te 

nemen aan Operatie Totalize, wat leidt tot de enorme conflicten die 

plaatsvinden op het toneel van de Falaise Pocket; de geallieerden slagen 

er uiteindelijk in om het gebied op 21 augustus af te sluiten, met meer 

dan 200.000 slachtoffers, doden en gewonden. Dit gebied tussen Caen en 

Falaise wordt zwaar verdedigd door de vijand en de gevechten die er 

plaatsvinden worden beschreven als het hoogtepunt van de militaire 

operatie in Normandië. In het SSR-oorlogsdagboek kunnen de bewegingen 

van de compagnieën worden getraceerd terwijl ze door het gebied 

trekken: Verriere, (waar Arthur mogelijk bij zijn eenheid is gekomen), 

Rocquancourt, Urville, Clair Tizon en Falaise. De dagboekschrijver merkt 

op dat de maand augustus nog lang zal worden herinnerd: “We zijn van 

Ifs naar Rouen getrokken, van begin tot eind vechtend.” 

Het South Saskatchewan Regiment wordt later in bussen vervoerd van 

Rouen naar Dieppe waar ze de eerste vijf dagen van september een 

welverdiende rust genieten, waarna men verder noordwaarts langs de 

kust richting Antwerpen trekt. Het is op dit moment dringend noodzakelijk 

havens in te nemen, zodat de geallieerde scheepvaart voorraden voor het 

leger kan aanvoeren. De troepen krijgen een tumultueus welkom van de 

burgerbevolking als ze langs de kust trekken. Maar er is constante 

vijandelijke activiteit tot aan de Belgische grens en ook daarna. 

Eind september bevindt het Regiment zich aan de zuidoever van het 

kanaal Antwerpen-Turnhout, in de buurt van Lochenberg, zo'n 15 

kilometer ten oosten van Antwerpen. Hun doel is om het kanaal over te 

steken en de Duitsers van de noordoever terug te drijven. 

De gevechten zijn hevig en op 27 september meldt het oorlogsdagboek: 

“Vier keer wordt de BN vandaag getrakteerd op het spektakel van het 

kijken naar onze met Typhoon raketten uitgeruste vliegtuigen en 

middelgrote bommenwerpers die de noordkant van het kanaal hevig 

bombarderen”. Later meldt het dat “we overdag in totaal tien slachtoffers 

hebben geleden door sluip- en beschietingen door de vijand”. Een van de 

gewonden is Arthur Springer en een paar dagen later wordt hij 

teruggestuurd naar het VK voor verdere behandeling. Dit lijkt ongeveer 

drie weken te hebben geduurd; vervolgens krijgt hij op 24 oktober een 

week verlof. 

Daarna volgt een trainingsperiode van twee weken tot 16 november. 

Ondertussen, na de Slag om de Schelde, is de SSR vanuit België naar 

Nederland naar de regio Nijmegen vervoerd en komt daar op 9 november 

aan. Arthur keert terug uit Engeland en voegt zich negen dagen later weer 

bij zijn regiment. Er volgt een relatief 'statische' periode tot begin februari 
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- een welkome onderbreking voor de uitgeputte troepen. Het wordt 

gebruikt voor verdere training, een zekere mate van amusement en de 

voorbereiding op de komende grote operatie. Tijdens deze drie maanden 

is er echter werk aan de winkel; de Duitse grens is dichtbij en constant 

patrouilleren is noodzakelijk. 

In december heeft de SSR dienst aan de grens bij Groesbeek. Om een 

vijandelijke stelling op te ruimen staat Operatie Dynamite gepland voor de 

nacht van 19 op 20 december. De deelnemers, waaronder Arthur, moeten 

daar oefenen om stil over paden te kruipen. 

De operatie begint om 2 uur 's ochtends en het zicht is slecht. Zestien 

pelotons kruipen naar voren, lastiggevallen door geschut van kleine 

wapens van de vijand. Eén Duitser wordt gevangen genomen. Rond 3 uur 

's nachts leidt luitenant F.E. Propp zijn sectie terug naar het 

“verzamelpunt na de aanval”. Verschillende mannen raken gewond en 

men ziet dat de luitenant Arthur Springer in veiligheid brengt; hij is ernstig 

gewond is geraakt. 

Arthur sterft dezelfde dag, op 20 december, en wordt tijdelijk begraven op 

de militaire begraafplaats in Nijmegen.  
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Zijn moeder, die hertrouwd is en nu mevrouw Pauline Miller heet, 

ontvangt op 7 augustus 1946 een brief waarin haar verteld wordt dat 

Arthur een permanent graf heeft gekregen op de Groesbeek Canadian War 

Cemetery, grafreferentie 1. G. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderscheidingen: 

- 1939-45 Star 

- France Germany Star 

- War Medal 

- CVSM with Clasp 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal Gwyn de Jong, Research Team Faces To Graves. 

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

contact op met info@facestograves.nl 

mailto:info@facestograves.nl
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Bronnen: 

Library and Archives, Canada 

War Diaries: South Saskatchewan Regiment 

Stacey: The Victory Campaign, Official History of the Canadian Army 

 

 

 

 

          Foto Frans van  Cappellen – 16 november 2007. 


