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Walter Douglas Armstong is geboren op dinsdag 9 December 1919 in 

Elbow, Saskatchewan, Canada. Zijn sterrenbeeld is Boogschutter. Walter 

is op drie na de oudste uit een gezin van 11 kinderen. Acht meisjes en 

drie jongens. Zoon van George Alexander Armstrong geboren in Moose 

Jaw, Moose Jaw Census Division, Saskatchewan, Canada { 1894-1977}en 

Etta Lucinda Hirschy Armstrong geboren in Berne, Adams County, 

Indiana, USA {1895-1978}. Zij wonen in Elbow, Saskatchewan, Canada.  

Het dorp dankt zijn naam aan de plaats aan de elleboog vormige bocht 

van de South Saskatchewan rivier. Walter is de broer van Jack, Bob, 

Phyllis, Irene, Lois, Marjorie, Jane, Grace, Dorothy en Laura. Het gezin 

behoort tot de United Church van Canada. In 1934 pakt de familie 

Armstrong hun bezittingen in, verzamelt hun vee en ze verhuizen met 

paard en wagen naar Davidson. 

Vader George verdient de kost als tarwehandelaar maar daarnaast hebben 

ze ook vee. Jack de oudste van het gezin, is onder de indruk als Walter 

geen angst heeft voor de coyotes die ze horen als ze de koeien naar 

binnen brengen voor het melken.  
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Walter gaat naar school in Elbow, is actief bij de padvinders en volgt vier 

jaar High School in Davidson tot zijn 17e. Daarna werkt hij drie jaar als 

slager in een winkel, eveneens in zijn woonplaats Davidson.   

Op 24 juni 1940 meldt de, dan 20-jarige Walter zich aan bij het leger in 

Regina, de hoofdstad van de provincie Saskatchewan, Canada. Hij wordt 

ingedeeld bij het Regina Riffle Regiment. Ook zijn broers Jack en Bob 

melden zich aan bij het leger. Beide worden ze ingedeeld bij de Royal 

Canadian Air Force. Jack is staartschutter en overleefd de oorlog net zoals 

Bob.  

Walter heeft donkerbruin haar, bruine ogen en weegt 67,5 kilogram. Hij 

heeft een lengte van 1 meter en 83 cm en een klein litteken op de 

linkerzijde van zijn voorhoofd. Twee tanden hebben aandacht nodig bij 

zijn aanmelding bij het leger. Hardlopen en Hockey behoren tot zijn 

hobby’s.  

De geschiedenis van het Regina Riffle Regiment gaat terug naar de 

tweede helft van de 19e eeuw. Sociale onrust en opstandige indianen 

stammen dwingen de regering tot het oprichten van burgerwachten en 

milities. Het plaatsje Regina richt onder de naam ‘Regina Blazers’ haar 

eigen homeguard op ter verdediging tegen de opstandelingen. Het vormt 

de basis en er word gerekruteerd uit de directe omgeving wat een hechte 

band geeft met de plaats Regina. Met hun Saskatchewan-oorsprong word 

hun bijnaam Farmer Johns. Veel inwoners hebben een boerenbedrijf. 

Bron-Regina Rifle Regiment        Walter, 11e van rechts. 

 

Via Dunburn Military Camp vervolgt Walter zijn opleiding in Debert Military 

Camp in de buurt van de plaats Truro in de provincie Nova Scotia. Op 17 

april 1941 wordt hij gepromoveerd tot Lance Corporal. Op 24 augustus 
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1941 verlaat Walter Canada en komt op 1 september 1941 aan in 

Engeland. De thuisbasis van de Regina Riffles is Hiltingbury Camp in de 

buurt van Southampton. Er wordt verder gegaan met het  

trainingsprogramma dat bestaat uit anti–invasie oefeningen met als doel 

de mogelijke Duitse invasie van het Verenigd Koninkrijk te weren.  

Later word het trainingsprogramma gewijzigd in ontschepingsoefeningen 

met het oog op D-Day. In mei 1944 beginnen de ondersteunende 

eenheden zich voor te bereiden.  

Generaal Eisenhower brengt een bezoek aan de Regina Riffles en spreekt 

tot de mannen en zegt: “The Big Day is Coming.” 

De Compagnie met Walter die inmiddels gepromoveerd is tot Sergeant 

word ingescheept onder andere in het Nederlandse schip ‘Mecklenburg’ en 

zetten koers richting de Franse Kust. De mannen krijgen pas laat te horen 

wat het doel is. Sector Nan Green een strand bij Courseulles-sur-Mer op 

Juno Beach. De soldaten van de A-Compagnie waartoe Walter behoort en 

de B-Compagnie zijn de eersten die voet aan wal moeten zetten. Op 6 juni 

1944 om 08.05 uur landt Walter met de Compagnie op het strand, tien 

minuten later gevolgd door de B-Compagnie. Het is een zware strijd 

zonder ondersteuning van tanks die 40 minuten achter op schema liggen. 

Er worden zware verliezen geleden en er wordt om elke centimeter 

gevochten. 
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Walter kruipt met een lichte mitrailleur over het strand terwijl hij onder 

zwaar vijandelijk vuur licht. Hij ontdekt een Duitse mitrailleurpost en met 

behulp van twee militairen schakelt hij de vijandelijke positie uit. 

Ondertussen liggen ze onder vuur van een andere vijandelijke mitrailleur. 

Het is onder andere aan zijn inspanning te danken dat de rest van de 

compagnie verder kan trekken en gebouwen binnen kan gaan op de 

rechterflank van het regiment. 

Later word ontdekt dat Walter Douglas Armstrong al op het strand gewond 

is geraakt, een kogel is dwars door zijn ene been gegaan en schampt het 

andere. Als zijn compagnie-commandant naar zijn verwonding vraagt laat 

hij alleen het been zien waar hij een schampschot heeft opgelopen. Na  

het mitrailleurnest te hebben uitgeschakeld, kruipt hij onder vuur terug 

naar zijn compagnie, lokaliseert nog een mitrailleurnest en kruipt dan 

terug om de compagnie met vuur te ondersteunen terwijl die een 

omtrekkende beweging maakt. 

Hij blijft de rest van de morgen zijn mannen aanvoeren, leidt hij hen   

naar voren en gaat pas om 14:00 uur op 6 juni 1944 naar de verbandpost 

op het strand terug nadat zijn compagniescommandant hem dat heeft 

bevolen. 

Voor deze moed getoond op de Normandische stranden krijgt Walter de 

Military Medal overhandigd. Doordat hij gewond is geraakt verblijft hij 

enkele weken in het hospitaal en op 26 augustus 1944 voegt hij zich weer 

bij zijn mannen in de Compagnie. In december wordt hij bevorderd tot 

Company Sergeant Major. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                    Walter Douglas Armstrong –Bron familie Boggs/Wehnes. 
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De strijd gaat verder richting Caen waar eveneens zware verliezen zijn te 

betreuren. Het Regiment vervolgt zijn weg richting de Franse en Belgische 

kust en daarna richting Nederland. Op 6 oktober tijdens operatie 

Switchback, de Slag om de Schelde, worden onder andere de Regina 

Riffles ingezet. Na de geallieerde overwinning gaat de Compagnie met 

Walter verder richting Nijmegen waar Kerstmis 1944 gevierd wordt. Op 31 

december om 24:00 uur schieten de Duitsers met lichtspoormunitie, wat 

ook de Regina’s doen en zorgen zo voor een spectaculaire Nieuwjaars 

show. Op 8 Februari wordt Duitsland aangevallen, de geallieerden 

lanceren hun Rijnlandoffensief genaamd Operation Veritable. Het is de dag 

waarop de geallieerden vanuit Groesbeek beginnen met, wat wel het 

grootste artilleriebombardement ooit genoemd wordt. Met meer dan 1000 

kanonnen word de verdediging in het Duitse Reichswald murw geschoten. 

Dit alles onder leiding van Veldmaarschalk Bernard Montgomery. 

Operatie Veritable maakt deel uit van een geallieerde tangbeweging met 

als doel het gebied tussen de Rivieren de Roer en de Rijn vrij te maken 

van Duitse troepen. Britse en Canadese eenheden vallen vanuit het 

noorden aan, terwijl de Amerikanen de val vanuit het zuiden sluiten. Door 

dammen in de Roer te vernietigen, proberen de Duitsers de operatie te 

belemmeren. 

Op de waterkoude en mistige 16 Februari 1944 krijgen de Regina Riffles 

de opdracht om Moyland Wood aan te vallen. Ze komen onder zwaar 

vijandelijk vuur te liggen en lijden zware verliezen. Een van de 

slachtoffers is Sergeant Major Walter Douglas Armstrong die op 25-jarige 

leeftijd om het leven komt. Een groot gemis voor de Compagnie, Walter is 

erg geliefd bij zijn mannen.  

 

Hij wordt begraven in Bedburg op de tijdelijke Canadese begraafplaats.  

Op 19 September 1945 is Walter herbegraven op de Canadian War 

Cemetery in Groesbeek rij X.D.9. 

  

            “The Lord is my Shepherd; I shall not want” 

 

 

Levensverhaal: Gijs Krist, Research Team Faces To Graves. 
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Bronnen: 
Commonwealth War Graves 

Juno Beach-Wikipedia  
Canadian Commission Book of Remembrance 

Canadiansoldiers.com 
Forthvh.nl 
Traces of War.nl 

Regina Rifles Regiment-Wikipedia 
Honourthem.ca 

Katherine Boggs 
Charles Wehnes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Foto – familie Boggs/ Wehnes. 
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Informatie Military Medal 
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In Saskatchewan is uit eerbetoon aan Walter een Meer genoemd naar hem 

het Armstrong Lake. Gelegen 120 miles ten noordoosten van La Ronge.  

 

 

. 

Foto – familie Boggs/ Wehnes 

 

 


