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Foster, Stanley Amie   

Sergeant 

Royal Canadian Armour Corps  

9th Armoured Regiment 

British Columbia Dragoons 

K/880 

 

 

 

 

 

 

           

     

 

     Sergeant 

QUANSEM ILEP (Always first)  

 

Stanley Amie Foster wordt geboren op donderdag 16 juni 1921 in 

Kennedy, Saskatchewan, Canada. Zoon van vader Warren Lee (08-08-

1891) en moeder Alma Marie Desmarais (09-12-1898) zij zijn getrouwd 

op 23 november 1918 in Estevan, Saskatchewan, Canada. De familie 

Foster heeft een Ierse achtergrond en moeder Alma spreekt Frans-

Canadees, en is oorspronkelijk van Franse afkomst. Stanley heeft één 

broer, Kenneth Leroy en twee zussen Verna May en Doreen Hazel Foster. 

Het gezin woont vier jaar in de provincie Saskatchewan en vestigt zich 

later aan de 4571 Avenue, Vancouver in British Columbia. Zij behoren ze 

tot de Katholieke Kerk. Vader Lee heeft meegewerkt aan de bouw van de 

Port Mann Brug even buiten Vancouver. Na zijn basisschool onderwijs 

volgt Stanley nog een jaar High School, om op zijn 15e vervolgens te 

gaan werken als houthakker. Dit doet hij al na school als bijbaan.  

Ongeveer 6 uur rijden met de auto en veerboot. In vast dienstverband 

doet hij dit werk vier jaar lang aan de Jordan River in British Columbia. 
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Stanley heeft bruin haar en bruine ogen. Hij is 1.74 m. (5 ft 8,5 inch) lang 

en weegt 72,1 kg  (159 pounds) en heeft een kleine moedervlek op zijn 

rechter sleutelbeen. Voor zijn hobby gaat hij graag jagen op Vancouver 

Island. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stan met hert, bron Ashleigh Foster 

 

Op 15 augustus 1940 meldt Stanley zich op 19-jarige leeftijd aan in 

Vancouver en wordt als Trooper geplaatst in Vernon bij het 5th Canadian 

Motorcycle Regiment, onderdeel van de British Columbia Dragoons. Op 5 

oktober 1940 wordt Stanley opgenomen voor 20 dagen in het ziekenhuis 

in Vancouver voor een fractuur aan zijn linker sleutelbeen, opgelopen 

tijdens zijn militaire training.  

Vanaf 26 september 1941 tot 6 november 1941 vervolgt Stanley zijn 

training in Camp Borden, bij de 9e Canadian Armoured Regiment, een 

Tank Regiment, als onderdeel van de 5th Armoured Brigade. Camp Borden 

is de belangrijkste trainingsfaciliteit in Canada waar zowel 

legeropleidingen als vliegopleidingen zijn ondergebracht.  

 

Zijn broer Kenneth Leroy ‘Ken’ meldt zich ook aan in het Canadese leger 

en maakt deel uit van de eerste infanterie divisie maar wordt, om 

medische redenen, nooit overzee ingezet.  
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Stan poserend samen met zijn              Stanley samen met zijn jongste 

broer Ken.       zus Doreen.     

Bron beide foto’s : Ashleigh Foster. 

 

Van 29 oktober 1941 tot 6 november 1941 verblijft Stanley op Debert 

Camp in de provincie Nova Scotia, wat een legerfaciliteit is die 

divisiegrootte eenheden huisvest waar personeel voorafgaand aan 

uitzending naar Europa worden opgeleid. Hij komt op 10 november 1941 

aan op Camp Halifax, en wordt een dag later ingescheept naar Engeland 

voor verdere training met tanks tot 26 oktober 1943 en wordt op 1 april 

bevorderd tot Lance Corporal. De eenheid van Stanley wordt ingezet als 

onderdeel van de 5th  Armoured Brigade, 5th Canadian Armoured Division 

bij de opmars in Italië en zet voet aan wal op 27 oktober 1943. Hij is 

commandant op een tank en is inmiddels bevorderd tot Sergeant. 

In mei 1944 zijn ze betrokken bij zware gevechten in de Liri-vallei, en is 

het de eerste eenheid die door de Gustav-linie in Italië breekt. Ook helpen 

ze mee om door de Gotische Linie te breken, in september 1944. De 

Gotische Linie is een, door de Duitsers gebouwd 320 km lang 

verdedigingswerk in Noord-Italië. De linie strekt zich uit van Pesaro aan 

de Adriatische Zee tot Massa Carrara aan de Tyrreense Zee en bestaat 

o.a. uit machinegeweren, antitankwapens en mortieren, 120 km 

prikkeldraad en vele kilometers met antitank-obstakels. Ook neemt het 

regiment neemt deel aan de Lamone Crossing in december 1944.  
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Ze blijven in Italië strijden totdat het bevel wordt gegeven om het 

regiment naar het noordwesten van Europa te verplaatsen. Genaamd 

Operatie Goldflake. 

Troepen en materieel moeten van havens in Napels en Leghorn in Italië 

naar Marseille in Frankrijk worden verplaatst. Het inschepen begint in 

februari 1945 en reizen naar Marseille wat twee dagen in beslag neemt. 

De geallieerden willen niet dat de Duitsers achter deze plannen komen. De 

konvooien zijn kwetsbaar tijdens het transport, dus Operatie "Penknife" 

wordt opgericht om de beweging van de Canadezen uit Italië te 

verbergen. Er is een speciale tijdelijke organisatie opgericht het 1st 

Canadian Special Basra Unit. "Basra" was de codenaam voor het 

dekkingsplan en deze mannen gaan door het gebied in Italië rijden om de 

Duitsers te laten denken dat de Canadezen nog aanwezig zijn in Italië.  

Duitse documenten die na de oorlog zijn aangetroffen, tonen aan dat 

operatie Penknife de verplaatsing van Canadese troepen van Italië naar 

België succesvol kan verbergen. Tot eind maart laten Duitse 

inlichtingenkaarten zien dat de Canadezen zich op verschillende plaatsen 

in Italië bevinden. Op 17 maart 1945, als alle Canadezen al in België of 

Noord- Frankrijk zijn, denken de Duitsers nog steeds dat de Canadezen 

zich in Italië bevinden. 

Via Frankrijk en België bereiken de Canadese militairen Nederland om het 

te bevrijden van de Duitse bezetters. Britse en Canadezen Militairen 

trekken op 12 april de IJssel over. De Canadese 5e Tankdivisie begint op 

15 april 1945 Operatie Cleanser. De bedoeling van de 1e Canadese 

Infanterie Divisie en de 5e Canadese Tank Divisie is om de, uit de 

IJssellinie afkomstige Duitse troepen, op de Veluwe in te sluiten. Bij 

Voorthuizen, gemeente Barneveld , raken de Canadezen in gevecht met 

de Duitse militairen in de nacht van 16 op 17 april. 
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Ook de tanks van de British Columbia Dragoons krijgen op 16 april 

opdracht om van Arnhem naar Voorthuizen op te rukken. Met de Sherman 

Tank van Sergeant Foster aan de leiding worden ze onder vuur genomen 

door de Duitsers, en met behulp van hun kameraden worden deze 

uitgeschakeld met Browning machine geweren. Stanley Foster heeft deze 

soldaten niet gezien maar door de commotie die er ontstaan is begint ook 

de crew van Foster te schieten. Met hun Brownings openen ze ook het 

vuur en schakelen ze de Duitse militairen uit. Het Duitse hoofdkwartier 

bevind zich in een school aan de Kerkstraat en in de toren van de 

Gereformeerde kerk bevind zich een waarnemingspost. Het B-eskadron 

van de British Columbia Dragoons krijgt opdracht om oostelijk om 

Voorthuizen op te rukken en eerst de Apeldoornsestraat en later ook de 

weg naar Putten af te sluiten. Het A-eskadron neemt dan het dorp en de 

afsluiting van de Rijksweg voor haar rekening.  

Op 17 april krijgen de tanks van de British Columbia Dragoons een reeks 

tegenaanvallen te verduren. De zwaarste aanval krijgt het 1ste  Peloton te 

verwerken. Hun tanks worden aangevallen door een groep fanatieke SS-

ers die gewapend zijn met pantservuisten en kleefbommen. Met behulp 

van een vlammenwerper lukt het om de aanval af te slaan.  

Er word veel strijd geleverd in en om Voorthuizen, maar dat wordt 

uiteindelijk bevrijdt van de Duitse bezeting. Kort voor 12 uur wordt 

Voorthuizen overgedragen aan de 1ste Canadese Infanterie Divisie. 

Sergeant Stanley Foster raakt gewond op 17 april door een verdwaalde 

kogel terwijl hij probeert een gewonde gevangene naar de Regimentspost 

te brengen. Waarschijnlijk in de omgeving van Voorthuizen. Stanley wordt 

overgebracht naar Arnhem, waar hij 13 dagen later op 30 april 1945 

overlijdt aan zijn verwondingen op 24-jarige leeftijd. Hij wordt tijdelijk 

begraven in Arnhem en op 4 september 1945 herbegraven op de 

Canadese oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, graf VIII. A. 10. 

 

Tekst op zijn grafsteen: 

“Ever Remembered and Mourned by his Mother, Father, Brother and two 

Sisters” 

 

Onderscheiden met :  

Canadian Volunteer Service Medal and Clasp. 
Defence Medal. 

War Medal. 
1939-1945 Star. 

Italy Star. 
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Levensverhaal : Gijs Krist, Research Team Faces to Graves. 

 

Bronnen: 

Ashleigh Foster 
Commonwealth War Graves 
Library and Archives Canada 

Canadiansoldiers.com 
De slag om Voorthuizen 

Wikipedia 
Regimentalrogue.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


