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   Shirley Stewart is een 26-jarige soldaat die het ultieme offer bracht in 

de gevechten in het buitenland tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

 

   Hij wordt geboren op 3 februari 1919 in Smiths Falls, Ontario, zijn 

ouders zijn Jane Stewart en Hugh Stewart. Shirley zal nooit trouwen en 

krijgt nooit kinderen. Gedurende zijn leven is Shirley lid van de Church of 

England. Shirley Stewart voltooit als hij 14 jaar oud is. Hij werkt van 1934 

tot 1937 bij Purity Milk Products in Smiths Falls, Ontario. Daarna is hij drie 

jaar werkloos, in die tijd verhuist Shirley Stewart met zijn ouders naar 

Montreal, Quebec. Hij blijft werkloos tot het moment dat hij zich inschrijft 

bij het leger op 17 juli 1940 in Montreal, Quebec. 

   Op de dag van zijn indiensttreding wordt hij al snel geplaatst bij 1st 

Bataljon van Canada. Op 3 augustus 1940 wordt Shirley overgeplaatst 

naar het Infanterie Trainingscentrum (I.T.C.) in Aldershot, Nova Scotia. 

Hij vertrekt naar het Verenigd Koninkrijk in juli 1941. Drie jaar na 

aankomst op 22/23 juli 1944 vertrekt Shirley Stewart vanuit het Verenigd 

Koninkrijk en arriveert in Frankrijk. 

   Tijdens zijn tijd in Europa maakt hij deel uit van het Scottish Essex 

Regiment tot aan zijn vroegtijdige dood.  



   Zijn regiment is een belangrijk onderdeel van de Slag om Normandië, 

als ze Operatie Atlantic uitvoeren. Deze strijd (die plaatsvindt tussen 18 

en 21 juli 1944; waarbij Shirley Stewart niet betrokken is) wordt een 

slachting voor de Canadezen, zowel voor zijn regiment als voor de Black 

Watch van Canada als ze Verrières Ridge bevrijden. Vanwege deze 

gebeurtenis worden er snel meer Canadezen uit zijn regiment naar 

Frankrijk verscheept, waaronder Shirley Stewart. 

   Zijn regiment vecht door Frankrijk, België, Holland (Nederland) en 

uiteindelijk Duitsland. Shirley Stewart raakt op 8 maart 1945 gewond in 

Nederland en wordt met spoed naar de ziekenboeg gebracht. De dag erna, 

9 maart 1945 sterft hij aan zijn verwondingen. 

Na de dood van Shirley Stewart krijgt zijn vader Hugh Stewart zijn 

medailles.  

Onderscheidingen:                    

1939-45 Star (toegekend na zes maanden dienst)        

France-Germany Star (toegekend deelname D-Day en dagen daarna) 

Defense Metal (toegekend voor zes maanden dienst in Groot-Brittannië), 

War Medal (toegekend 28 dagen fulltime actief in de strijdkrachten) 

Canadian Voluntary Clasp (Canadese vrijwilligersdienst Medaille met gesp)  

 

   Hij wordt eerst begraven in op de tijdelijke begraafplaats in St. 

Michielgestel. Later wordt hij herbegraven op de Canadese 

oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, Nederland, graf XVI. G. 2. 

 

Levensverhaal: Josh Vincent 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biografie beschikbaar gesteld voor Faces To Graves, met dank aan Josh 

Vincent.  


