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Strang, Walter 

Private  

Loyal Edmonton Regiment 

Royal Canadian Infantry Corps 

B 77074 

 

 

 

 

    

 

 

Walter Strang is geboren op 1 december 1908 om 11:05 uur op Morrison 

Street 139, Glasgow, Schotland. Zijn ouders, Martin Strang en Jeanie 

Richie Macfarlane, trouwen op woensdag 6 september 1905 in Glasgow, 

Schotland. Het koppel heeft zeven kinderen, Walter is de tweede (na Alex 

– 1907). Na hem komen Archie (1912), Duncan (1913), Elizabeth (1915), 

Margaret (1917) en James (1919). Alle broers en zussen zijn inmiddels 

overleden.  

Walter’s ouders besluiten om te emigreren naar Canada in 1912, 

waarschijnlijk op zoek naar een beter leven. Ze ruilen de grijze, industriële 

stad Glasgow in voor een zonnige toekomst in Canada. Veel Schotten 

emigreren naar de oostkust van Canada (Nova Scotia), wat een 

zelfbesturend deel van het Britse Rijk is. Deze mensen houden vaak vast 

aan hun eigen tradities en gewoontes. Zo blijft de familie Strang 

bijvoorbeeld trouw aan de United Church. We weten weinig uit de periode 

van 1912 tot 1940, maar we weten wel dat Walter maar een jaar High 

School volgt en daarna van beroep huisschilder wordt.  

Op zaterdag 12 september 1936 trouwt Walter met Florence, het stel 

krijgt geen kinderen. Ze wonen op Hillsdale Avenue East 310 in Toronto.  

Van 1928 tot 1930 is Walter Strang reserve bij het Toronto Scottish 

Regiment.  
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Van donderdag 26 september 1940 tot donderdag 19 april 1945 dient 

Walter als vrijwilliger in het Canadese leger. Hij meldt zich bij het 2nd 

District Depot op 26 september 1940 als infanterist en ontvangt zijn 

eerste instructies over hoe hij om moet gaan met een machinegeweer. 

Van 11 januari 1941 tot 26 september 1941 volgt Walter verschillende 

trainingen in Canada, voornamelijk om een machinegeweer op een tank te 

kunnen bedienen, maar hij word ook getraind als radio telegrafist.  

 

Walter gaat met het leger naar Engeland 

op 13 december 1941 en op de 27e van 

diezelfde maand komen de soldaten daar 

aan land. In Engeland dient hij bij 

verschillende eenheden. Walter krijgt een 

cadeau op nieuwjaarsdag 1943, zijn 

salaris word namelijk verhoogd naar 

$1.50 per dag.  

In 1943 wordt Walter ingedeeld bij het 

Loyal Edmonton Regiment, een regiment 

dat oorspronkelijk uit de stad Edmonton 

in oost Canada komt, met een Schotse 

achtergrond. Dit regiment wordt 

uitgezonden naar Italië om te helpen bij 

het verdrijven van de Duitsers in het 

noorden.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Walter in Florence, Italië. Foto: Theo Zuurman 
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Op zondag 1 december 1943 gaat Walter aan land in Ravenna aan de 

Adriatische kust en, na zware gevechten, arriveert hij aan de kust van 

Genoa op dinsdag 6 maart 1945. Hij begint aan de oversteek naar 

Marseille in bevrijd Frankrijk, waar hij op vrijdag 16 maart 1945 arriveert. 

Vanaf dit moment worden er geen nieuwe notities toegevoegd aan zijn 

dienst papieren. De laatste handgeschreven toevoeging is van dinsdag 26 

april 1945, een week na zijn dood: "Killed in 

Action, field 19 apr 45, private” 

De laatste periode wordt zeer gedetailleerd 

beschreven in het boek ‘A city goes to war’ van 

G.R. Stevens, geschreven in 1964.  

                                                    foto: cloudfront.net 

 

“Generaal Blaskowitz – Commandant van het 12th German Army – heeft 

nog 12.000 mannen tot zijn beschikking en probeert wanhopig een laatste 

ring van verdediging op te stellen achter rivier de Eem. Niet alle Duitsers 

willen zich overgeven; op 19 april krijgt Colonel Stone de informatie dat er 

veel vijandige troepen zijn in de omgeving van Hoevelaken, in het 

zuidwesten van Barneveld. Hij verzamelt de D Company, inclusief tanks, 

anti-tank wapens en transport waarmee hij op onderzoek uit gaat. Zijn 

peloton wordt beschoten bij een blokkade op de weg in Hoevelaken. 

Ondanks dat de soldaten onder het bevel van Luitenant J.D. Mackenzie 

het obstakel weten te verwijderen op een kalme, berekenende manier, 

zijn de Duitsers vastberaden om er een echt gevecht van te maken.” 

 
 

 

 

 

 

 

 

Colonel Stone. Foto: Theo Zuurman 

 

Dus het peloton trekt zich terug en neemt de zes gewonde soldaten mee. 

Het is bij deze missie dat Walter Strang overlijdt.  

Op 27 april krijgt Colonel Stone het bericht dat er om 5:00 uur de 

volgende ochtend een ‘staakt het vuren’ zal worden uitgeroepen voor de 
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gehele linie. Walter Strang overlijdt 9 dagen voor het ‘staakt het vuren’, 

hij heeft dan 1.667 dagen als vrijwilliger in het leger gediend.  

Walter wordt in eerste instantie begraven in de tuin van de heer Melchior, 

bij het huidige ‘Weldam’ aan de Westerdorpsstraat 50, in Hoevelaken, om 

herbegraven te worden in Baarn. 

Om uiteindelijk, in augustus 1946, zijn laatste rustplaats te krijgen op de 

Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, Nederland, graf XIV. E. 9. 

 

Zijn weduwe laat de volgende tekst graveren 

in de grafsteen:  

TOO DEARLY LOVED 

TO BE FORGOTTEN. 

FLORENCE 

 

Vertaling: ‘Te innig geliefd om vergeten te 

worden, Florence.’ 

   

    

                                       
           Graf in 1946, foto Theo Zuurman. 

             Later wordt het kruis vervangen 

             door een grafsteen, met daarop                  

             de tekst die hierboven staat. 
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Levensverhaal: Marian Leusink-Straatman, Research Team Faces to 

Graves. 

Bronnen: 

-Met dank aan Theo Zuurman, voorzitter van de Walter Strang Foundation 

Hoevelaken, http://www.walterstrangfoundation.org  en Ian Strang, achterneef 

van Walter. 

-Peter Doornekamp, https://www.historischhoevelaken.nl/walter-strang/. 

-Commonwealth War Graves Commission 

-Library and Archives Canada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lichtjesavond 24 december 2018. Foto: Diana Venis-Kerkhoven. 

http://www.walterstrangfoundation.org/
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Onthulling Walter Stranglaan in Hoevelaken  

Op 1 december 2007, de geboortedag van Walter Strang, wordt de Walter 

Stranglaan onthuld in Hoevelaken. Aanwezig zijn drie veteranen van de 

Loyal Edmonton Regiment: Bill Teleske, Ken Froland en Maurice White.  

Bill Teleske herinnert zich Walter als een ietwat dunne, lange man. Hij is 

radio telegrafist en Bill ziet hem vaak bij het avondeten. Walter is 11 jaar 

ouder dan Bill en Bill vind Walter een rustige man. Bill werkt in de keuken.  

 

Ken Froland, 90 jaar, bij de ‘Vrienden 

van Hoevelaken’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto’s: Theo Zuurman 

 

      Ken Froland 18 jaar oud.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Neef Ian Strang legt bloemen.  

     

        

           Soldaten Loyal Edmonton Regiment met neef Lionel 

        voor het monument in 2007.  
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Foto: Theo Zuurman 

 

Onthulling Walter Strang Monument 

Op 19 april 2008 – precies 63 jaar nadat Walter Strang overleden is in 

Hoevelaken – wordt een nieuw monument onthuld, nabij Park Weldam 3. 

Deze vervangt niet het bestaande monument, maar het oude zit erin 

geïntegreerd, omdat het oude monument historische waarde heeft en voor 

veel mensen ook emotionele waarde.  

Een roestvrij stalen plakkaat word achter het bestaande monument 

geplaatst, met daarop een levensgrote foto van Walter Strang. Deze foto 

word vervolgens nogmaals afgebeeld, maar dan als een uitgeknipte vorm 

om zijn plotselinge overlijden te symboliseren. Het roestvrij staal 

symboliseert zijn geboorteplaats Glasgow – in die tijd een industriële stad 

– de infanterie en de granaat die hem fataal is geworden. Verder staat er 

op de 2 meter hoge en 2,6 meter wijde stalen plaat zijn handtekening, 

een korte biografie en een toepasselijke herdenkingstekst. Walter Strang 

is niet op deze plek begraven.  

 


