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Persoonlijke informatie: 

 

Stewart Irvine McGrouther wordt geboren op 20 maart 1918 te Toronto, 

Ontario, Canada. Het gezin McGrouther bestaat zover op dit moment 

bekend uit 4 personen: vader, Peter McGrouther, geboren in 1882 in 

Schotland, moeder Louise McGrouther, geboren in 1874 in de provincie 

Ontario en zuster Gladys McGrouther, geboren in 1907 en net als moeder 

Louise geboren in de provincie in Ontario. En Stewart maakt 4. 

 
Vader Peter is een immigrant die in 1903 vanuit Schotland naar Canada is 

verhuisd. Waarschijnlijk zijn Peter en Louise in 1908 getrouwd. Het gezin 

McGrouther woont op 1134a College Street in Toronto en is later verhuisd 

naar 39 Glenn Park Avenue North York, Toronto. 

 

 
Stewart Irvine McGrouther gaat naar basis-

school de Forest Hill Public School. 

 

Daarna gaat hij naar een algemene opleiding 

op de Northern Vocational School (technische 

beroepsopleiding), in Toronto. 
          Forest Hill Public School 

 



Op de Northern Voactional School wordt veel 

aan sport gedaan. Er is dan ook een heel 

groot spotcomplex aanwezig. Misschien is dit 

ook de reden voor de interesse van Stewart in 

atletiek in het algemeen en het (ijs??) hockey 

in het bijzonder. Stewart is aardig bedreven in 

hockey.          
Northern Vocational School 

 

In zijn vrije tijd houdt Stewart zich graag bezig met houtbewerken en 

timmeren. Hij houdt ervan om met zijn handen bezig te zijn. 

 

 

Stewart trouwt 21 september 1940 met Alberta Agnes Garlick. Alberta is 

ook geboren in 1918 in Simcoe, Ontario. Stewart en Alberta wonen op 536 

Woburn Avenue, North York, Toronto. Op 24 augustus 1942 worden 

Stewart en Alberta de trotse ouders van dochter Carolyn Louise. Stewart 

McGrouther is op dat moment al in dienst getreden. 

 
 

 

Militaire gegevens: 

 

Stewart wordt op 9 april 1942 onder het 

N.R.M.A. (National Resources Mobilization Act) 

opgeroepen voor de dienst. Hij begint als 

soldaat bij de Queens York Rangers en 

ondergaat zijn Basic Training Course in New 

Market, Ontario. 

     Basic Training Course 

 

De Queens York Rangers zijn in Canada werkzaam in 

een verdedigende rol, als onderdeel van het Militaire 

District nr. 2, tot het op 15 oktober 1943 wordt 

ontbonden. In totaal dienen meer dan 2.000 Rangers in 

de Tweede Wereldoorlog, maar diegene die naar 

Europa gaan, doen dat als lid van andere regimenten. 

 



Op 29 juni 1942 wordt Stewart overgeplaatst 

naar Camp Borden, bij het Canadian Army 

Medical Corps Training Centre. Op 18 mei 

1943 wordt Stewart, binnen Camp Borden, 

geplaatst bij Canadian Infantry Training 

Centre.  

             Camp Borden 

           

De legerleiding is erg positief over Stewart. Na 

een gesprek met zijn kapitein in Chippawa 

Barracks wordt door die kapitein het volgende 

gerapporteerd; 

 

Chippawa Barracks. 

 

“Buitengewoon goede mechanische kwaliteiten en een meer dan 

gemiddelde intelligentie en vaardigheid in leren. Voldoende voor een 

opleiding in welke technische richting dan ook. Heeft een goede praktijk- 

ervaring opgedaan en lijkt een allround klusjesman. Heeft wat 

huishoudelijk loodgieterswerk gedaan en is timmerman geweest. Heeft 

zijn eigen huis gebouwd. Toont veel eigen initiatief. De man is 

betrouwbaar en stabiel. Lijkt zeker in staat zijn verantwoordelijkheden te 

nemen en deze naar tevredenheid uit te voeren. Heeft uitzonderlijk goede 

kantoor- en praktijkervaring vanuit het burgerleven. Heeft goede 

rijervaring. Zeer goed inzetbaar als administrateur – Chauffeur – 

monteur”. 

 

Voor zijn overtocht naar Europa wordt Stewart van           

de “Algemene lijst” gehaald en wordt hij overgeplaatst 

naar het Royal Regiment of Canada.  

Met het Royal Regiment wordt Stewart op 24 

augustus 1943, als onderdeel van het 4e Canadian  

Infantry Reinforcement Unit – Canadian Infantry 

Corps, ingescheept in Canada voor de oversteek naar 

Engeland, waar hij op 01 september 1943 aankomt. 

Op 8 juni 1944 wordt Stewart chauffeur van “Mech. 

M.V. class C”. 



Het Royal Regiment of Canada vertrekt op 3 juli 1944 vanuit Engeland 

richting het strijdtoneel in Frankrijk, waar zij op 4 juli 1944 aankomen, als 

onderdeel van de 4e Infanterie Brigade van de 2e Infanterie Divisie en 

daarna in Noord-West Europa strijden tot het einde van de oorlog. 

 
 

Op 25 juli 1944 wordt Stewart bevorderd tot “Lance Corporal”, waarna hij 

op 29 augustus bevorderd wordt tot “A/Corporal”. Stewart doet het 

schijnbaar erg goed volgens zijn superieuren, want op 29  november 1944 

wordt hij tot volwaardig “Corporal” bevorderd. 

 
 

Op het vaste land van Europa trekt Het Royal 

Regiment of Canada al strijdend richting 

Nederland. Zij nemen in 1944 deel aan 

gevechten in en rond onder andere Falais 

Pocket (augustus), Duinkerken (september), 

Schelde (oktober/november), Woensdrecht en 

Zuid Beverland (oktober). In Februari/Maart 

1945 heeft het regiment het Rijnland bereikt. 

Na zware gevechten (operatie “Veritable – 

operatie “Blockbuster”, etc.) trekken zij door 

richting Groningen, om de rest van Nederland 

te bevrijden van de Nazi bezetting. 
               'Buffalo' amfibische voertuigen, die troepen 

               van het Canadese Leger naar de andere 

         oever van de Schelde brengen. 

De laatste dagen:  

 

Het 2de Canadese Legerkorps heeft zijn nieuwe posities ingenomen bij het 

brughoofd van Nijmegen met vier divisies langs de frontlijn vanaf 

Nijmegen naar de Zeeuwse eilanden en Duinkerken. Een totale afstand 

van ongeveer 320 km. 

Op 25 december 1944 wordt de 2e Canadese 

Divisie van Stewart, als reserve gepositio-

neerd tegenover het Duitse “Reichswald” 

tussen Cuijk en Groesbeek. De belangrijkste 

opdracht van het 2e Legerkorps is de 

verdediging van Nijmegen. 

                Soldaten van het Royal Regiment of Canada in de rij  voor   een                                                 

                             verfrissing van de Canadese Y.M.C.A. War Service Overseas.                                                                                         



 

16 februari 1945, 8 dagen na de start van operatie “Veritable”, bevindt 

Stewart zich in de regio Nijmegen. Ook het Royal Regiment of Canada iss 

onderdeel van deze operatie die bedoeld is om de Duitse bezetter terug te 

dringen en de Rijn over te steken. 

Op deze 16de februari 1945, omstreeks 11.00 uur is korporaal Stewart 

McGrouther bezig met zijn collega’s een vrachtwagen te ontladen. Zijn 

stengun heeft Stewart op een stapel mortiergranaten neergelegd. Door 

een onbekende oorzaak gaat de stengun af en wordt Stewart door een 

kogel uit zijn eigen wapen in de borst getroffen. Van dit noodlottige 

ongeval zijn drie collega’s van Stewart getuigen. 

Direct wordt de medische dienst gealarmeerd, die de wond behandelt en 

verbindt. Stewart wordt overgebracht naar de 10de F.S.U. (Force Surgeon 

Unit) in Nijmegen. Exacte locatie is onbekend. Ongeveer 13.30 uur wordt 

Stewart aan zijn verwondingen geopereerd. Het mocht echter niet baten. 

Ongeveer een half uur na de operatie bezwijkt Stewart toch aan zijn 

verwondingen. 

 

Stewart wordt na zijn overlijden op 24 februari 1945 

begraven in een tijdelijk graf op de begraafplaats Jonker 

Bosch te Nijmegen. Op 26 juli 1945 wordt zijn stoffelijk 

overschot herbegraven op het Canadees Oorlogskerkhof te 

Groesbeek. 

  Hij ligt begraven in plot 4 – rij A – graf 7. 

 

 Ontvangen Onderscheidingen: 

 

                                  
1.      2.      3.            4.         5. 

 

 
1.  1939 – 1946  Star   2. France & Germany Star 



3. Defence Medal   4. 1939 – 1945  War Medal 

5 Canadian Volunteer Service Medal & Clasp 
 

 

         
  

      Krantenbericht van het overlijden.                              Door echtgenote ontvangen telexbericht van het overlijden van Stewart 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Stewart Irvine McGROUTHER 
 

Lest We Forget 
 
 

 

 

 

 

 



Archief; 

 

Military service files of Corporal Stewart Irvine McGrouther, obtained from Library and 

Archives Canada, 395 Wellington Street, Ottawa, Ontario. 

 

Internet Sites:  

 
 http://www.cwgc.org/ 

 

 http://www.bac-lac.gc.ca 

 

 https://www.forces-war-records.co.uk 

 

 http://search.ancestry.com/search/category.aspx?cat=39 

 http://www.thequeensowncameronhighlandersofcanada.net 

 http://www.ibiblio.org/hyperwar/UN/Canada/CA/Victory/ 

 

 http://www.vac-acc.gc.ca  

 http://www.100yearsoffreedom.ca/en/history.html 

 Wikipedia 
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