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Juszkiewicz, Walter   

Private  

Royal Regiment of Canada 

B/125053 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walter is geboren in het plaatsje Humienowszczyzns in Polen op 9 januari 

1921. Hij groeit op als enige kind met zijn ouders Krank en Zofia. Hij 

geniet een Rooms Katholieke opvoeding. Als hij negen jaar is, besluiten 

zijn ouders om naar Canada te emigreren. Ze komen aan in Halifax, 

wonen vier jaar in Winnipeg, Manitoba en settelen zich daarna in het 

kleine plaatsje Coppell, Ontario. Op 30 juli 1935 krijgt Walter zijn 

Canadese paspoort. 

Het dorpje is erg klein. Er zijn zo weinig kinderen dat Walter op school 

twee klassen in een jaar kan doen. Hij vindt het erg leuk op school. Door 

de grote afstanden kan hij echter niet verder naar het voortgezet 

onderwijs en gaat hij noodgedwongen werken. Eerst vier jaar met zijn 

vader als bosarbeider en daarna nog twee jaar op een boerderij. Voordat 

hij in dienst gaat, werkt hij als tractor- en vrachtwagenchauffeur bij 

Newago Timber in Mead, Ontario.   

 

Op 6 oktober 1944 gaat hij in dienst, hij is dan drieëntwintig jaar oud. Hij 

wordt opgeleid in Brantford, Ontario. Hier haalt hij zijn certificaat als 

‘qualitfied driver en operator’. Hij is Private van rang en valt onder de Unit 

Longue Pointe Ordnance Depot R.C.O.C. Montreal. 

In zijn beoordelingsverslag wordt hij beschreven als een ‘young recrut 

with high average ability.’ Hij is erg beleefd en heeft een verzorgd 

uiterlijk. Hij verkeert in goede gezondheid, wat een familietrek is, aldus 
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Walter. Walter leest graag geschiedenisboeken en boeken over 

vliegtuigen. Hij wandelt graag door de Canadese bossen en kanoot veel.  

 

Op 3 december 1944 wordt Walter overgeplaatst naar het Transit Camp in 

Windsor vanwaar hij op 23 december 1944 naar Engeland vertrekt en 

waar hij op 31 december aankomt. Na zijn verdere opleiding vertrekt hij 

op 10 februari 1945 naar het bezette Noord-West Europa. Helaas is er niet 

veel bekend over zijn tijd hier.  

 

Op 10 maart 1945 overlijdt hij aan zijn verwondingen, hij is dan 24 jaar 

oud. In zijn dossier staat dat hij deze heeft opgelopen in de strijd. Echter 

een kameraad die in 2015 zijn graf in Groesbeek bezoekt, vertelt dat hij in 

de nek geschoten is door een sluipschutter. Een dag later is hij begraven 

in een kleine boomgaard bij een boerderij. Daarna is hij herbegraven in 

Udem, Duitsland.  

 

Voor zijn verdiensten krijgt hij de 1939-1945 Star, de France-Germany 

Star, de Defence Medal, de War Medal 1039-1945 en de Canadian 

Volunteer Service Medal with Glasp.  

 

Op 12 juni 1945 wordt Walter herbegraven op de Canadese Militair 

Begraafplaats in Groesbeek, graf XXI. F. 12. 

 

Zijn ouders beschrijven hun verdriet op zijn grafsteen als volgt: 

Jednego my miell           

I tego stracili                  

Umarl bohatersko           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
By inni zyli rodzice       

 

Vertaling: 

Wij hadden er een 

en verloren hem. 

Hij stierf als een held 

opdat andere ouders zouden leven. 
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Levensverhaal Sylvia Thuis, Research Team Faces To Graves, met dank 

aan Bonnie en John Preece voor de informatie die zij stuurden. 

 

Geraadpleegde bronnen: 

Foto Walter Juszkiewicz – Simeon Callewaert       

Commonwealth War Graves Commission                     

Library and Archives Canada 
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John Preece was de kameraad van Walter, John overleefde de oorlog. Hij 

vertelde dat hij net een paar dagen ervoor zijn schep aan Walter gaf. 

Slecht enkele dagen later werd Walter gedood door een scherpschutter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John Preece bezocht in mei 2015 

met de 70e herdenking van de 

bevrijding van Nederland het graf 

van zijn kameraad Walter 

Juszkiewicz.  

 

 

 


