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Primrose, Stanley     

Private 

Algonquin Regiment 

Royal Canadian Infantry Corps 

A 42467 

 

 

 

 

 

 

 

Stanley Primrose is geboren op 19 juni 1923 te Montreal, Quebec. Zijn 

vader en moeder zijn Duncan Primrose en Annie Primrose. Duncan heeft 

een transportbedrijf en heeft een paar paarden als neveninkomsten. 

Stanley heeft een broer en een zus: Edward Primrose, een jockey, en 

Kathleen Primrose-Jackson. Stanley verblijft zes jaar in zijn 

geboorteplaats Montreal, woont daarna negen jaar in Toronto en drie jaar 

in Streetsville, Ontario. Hij is net als de familie lid van de United Church. 

 

Voordat hij zich bij het leger aanmeldt, werkt Stanley bij het bedrijf 

McCarthy Milling in Streetsville, Ontario, een meel- en voederfabriek. Hij 

werkt daar twee jaar als arbeider. In zijn militaire documenten vertelt hij 

dat hij graag zwemt, schaatst en rugby speelt. 

 

Stanley meldt zich aan bij het leger op 20 oktober 1941 in London, 

Ontario. Hij is 1.70 m lang en weegt ongeveer 64 kg. Verder wordt 

opgemerkt dat hij een flinke fysieke conditie heeft. Hij voltooit de 

basisopleiding in het leger en wordt infanterist. Stanley verlaat Canada op 

29 oktober 1942 en vertrekt naar het Verenigd Koninkrijk waar hij verblijft 

tot 17 oktober 1944, als hij voor het eerst in actie komt in België. 
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Het boek “Warpath: The story of the Algonquin Regiment, 1939-1945”, 

geschreven door G.L. Cassidy, beschrijft hoe het Algonquin Regiment zijn 

weg vindt vanuit Normandië, door België en Nederland, naar Duitsland. Na 

de vuurdoop te hebben ontvangen in de stad Hubert Folie, ten zuiden van 

Caen, zijn de vele veldslagen vermeld waarin dit regiment wordt ingezet. 

Zo bijvoorbeeld de doorbraak bij Falaise, de oversteek van de Seine en 

het Leopoldkanaal, evenals de strijd om de noordoever van het 

Scheldegebied. Deze gevechten eisen een zware tol van het regiment en 

veel van zijn manschappen verliezen hun leven of raken ernstig gewond. 

Op 22 februari 1945 wordt het Alonquin Regiment overgebracht naar het 

gebied van het Hochwald in Duitsland, waar het regiment zal worden 

ingezet in het kader van Operatie Blockbuster. Het doel van deze operatie 

is om door de Siegfriedlinie te breken, waarvan het Hochwald een 

scharnier vormt en zo bij Xanten in Duitsland de Rijn over te kunnen 

steken.  

Stanley is een van de vele slachtoffers in de zware gevechten tijdens het 

Rijnlandoffensief.  

 

Zijn moeder ontvangt de droeve tijding… 

 

Hij is 21 jaar oud als hij op 9 maart 1945 in Duitsland sneuvelt tijdens de 

gevechten. 
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Hij wordt eerst begraven in Sonsbeck, Xanten, in Duitsland. Daarna wordt 

hij herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, graf 

V. B. 8. 

De inscriptie op zijn grafsteen luidt: 

 

WRAPT IN ETERNAL SILENCE FAR FROM ENEMIES 

 

Onderscheidingen: 

- 1939-45 Star 

- France-Germany Star 

- Defence Medal 

- War Medal  

- Canadian Volunteer Service Medal & clasp 

 

De naam van Stanley Primrose is te vinden op het Ontario War Memorial 

in Streetsville. 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal: Alex Gordon, student All Saints High School, Kanata, 

Canada, met dank aan Vanessa Kirtz, All Saints H.S. en Kurt Johnson voor 
aanvullend onderzoek en redactie. 
 

Geraadpleegde bronnen: 

- Commonwealth War Graves Commission 

- Library and Archives Canada 
- Canadian Virtual War Memorial 

 
 

* Heeft u een foto van deze soldaat of aanvullende informatie neem dan 

contact op met info@facestograves.nl 

mailto:info@facestograves.nl
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Stanley’s Soldier Service and Pay Book. 
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