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Arnmand Bernier, een Franstalige Canadees, werd op 29 oktober 1919 

geboren in Ontario Sturgeon Falls en groeide op in het katholieke gezin 

van François en Sarah Bernier. Hij had nog 1 broer (Anicet) en 3 zussen   

(Jeannne Aimée, Germaine en Reina). Op 17-jarige leeftijd verliet hij de 

landbouwschool. Aanvankelijk had hij een bestaan als houthakker, visser 

en dagloner. Tot aan zijn diensttijd werkte hij gedurende 3 jaar als 

arbeider bij de International Paper Cooperation in Gaspé.  

Op 5 februari 1942 werd de vrijgezelle Armand opgeroepen in dienst bij 

de Home Defence in Canada. Op 13 maart 1943 trad hij in dienst bij het 

regiment Les Fusiliers de Sherbrooke. Op 12 april 

1944 ging hij over naar de actieve dienst bij het 

Regiment de Hull. Hij verliet Canada op 27 mei 

1944 en kwam in Engeland aan op 2 juni 1944. 

Op 21 juni werd hij dan geplaatst bij Le 

Régiment de la Chaudière en maakte met hen de 

oversteek naar het vasteland van Europa. 

Tijdens gevechten werd hij op 19 oktober 1944 

officieel als vermist gemeld, hetgeen zijn ouders 

pas op 27 oktober via een telegram te horen 

kregen. Het geluk was groot als op 20 november 

1944 het bericht komt dat hij veilig was en terug 

was bij zijn regiment. Zelfs een Canadese krant 

vermelde dat Armand “gezond en veilig is”. 

Het Regiment de la Chaudière streed verder om 

Oost-Nederland te bevrijden. Op 17 februari 

1945 werd Armand bevorderd tot korporaal. De 

zware gevechten met de Duitsers rondom 

Zutphen hebben voor Armand een dramatische afloop, toen hij op 7 april 

1945 daarbij dodelijk getroffen werd. Zijn ouders hoorden het een week 

later, op 14 april 1945, via een officieel telegram van de legerleiding. 

Armand werd eerst tijdelijk begraven in Almen en later overgebracht naar 

de Canadese begraafplaats in Holten. Hij werd 26 

jaar. 

Armand ontving postuum de volgende medailles: de 

1939-1945 Star, de France & Germany Star , de War 

Medal en de CVS Medal & Clasp. 

 


