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Stanley werd als eerste kind geboren op 16 oktober 

1915 in Quebec-stad zoon van Albert en Cécile 

Bouchard, een Frans Canadese rooms-katholieke 

familie. Hij had vijf zussen (Simone, Aline, Lilliane, 

Cécile en Marcelle) en twee broertjes (Cassidy en 

Cyril), die al op jonge leeftijd overleden waren. 

Na de lagere school zat Stanley nog tot zijn 17e jaar 

op een vervolgopleiding. Hij was een gezonde en 

sportieve jongen die van worstelen, ijshockey, 

honkbal en schaatsen hield. Zijn hobby was lezen en 

hij bleek een goed geheugen te hebben. Hij werkte 5 jaar als kok en 

banketbakker en vanaf de zomer van 1939 als kok in het toen geopende 

Claridge-restaurant van zijn vader, Albert Bouchard. Ook zijn moeder en 

zussen werkten dit restaurant, 220 Grande Allée in Quebec-stad. 

Toen de vrijgezelle Stanley zich op 9 januari 1941 aanmeldde voor de 

militaire dienst, gaf hij aan graag naar de luchtmacht te willen gaan. Dat 

gebeurde niet. Hij kwam op 13 maart 1941 terecht in Mégantic District 

Depot N.D 5 bij de Voltigeur de Quebec voor algemene taken. Hij voelde 

zich prettig in het leger. Hij was een ijverige, rationele man met 

bovengemiddelde intelligentie, goede leerkwaliteiten en hij was 

emotioneel sterk. Er werd gemeld dat hij meer in zijn mars had dan 

routinematige zaken.  

Als hij weer uit de dienst zou komen, kon hij weer terugkomen in het 

restaurant. Maar Stanley gaf aan dat niet te wensen. Wel hielp hij, 

volgens een door zijn vader later op schrift gestelde verklaring, tijdens 

verlof regelmatig in het restaurant van zijn vader. 

Op 10 november 1942 werd hij overgeplaatst naar Le Régiment de la 

Chaudière.  Daar werd hij opgeleid in het repareren van wapens. Toen de 

opleiding afgerond was werd Stanley overgeplaatst naar Valcartier. 

Inmiddels was de gezondheid van zijn vader de laatste jaren achteruit 

gegaan en kon hij eigenlijk het werk in het restaurant niet meer alleen 

aan. Hij schreef daarom, ook refererend aan het feit dat hij een WO1- 

veteraan was, op 4 maart 1944 een verzoek aan de militaire autoriteiten 

om zijn zoon uit het leger te ontslaan zodat deze hem kon helpen en het 

restaurant kon overnemen. Na grondig en uitgebreid onderzoek van de 

militaire autoriteiten werd geadviseerd aan zijn direct leidinggevenden om 

Stanley een half jaar verlof toe te staan om zijn vader en andere 

familieleden te helpen in het restaurant. Er zijn geen bewijzen te vinden of 

hij dat half jaar verlof uiteindelijk gekregen en/of opgenomen had. 



Op 20 november 1944 vertrekt hij naar Engeland; hij komt daar op 28 

november aan. Op 12 januari 1945 landt hij met zijn regiment op het 

vasteland van Europa waar ze mee doen aan de strijd om onder andere 

Oost-Nederland te helpen bevrijden. Op 15 maart 1945 wordt Stanley 

bevorderd tot korporaal.  

Op 6 april 1945 wordt hij gedood bij hevige gevechten in de buurt van 

Zutphen. Zijn lichaam wordt aanvankelijk begraven op een tijdelijke 

begraafplaats in Almen en later overgebracht naar de Canadese 

begraafplaats in Holten. Hij was 29 jaar oud. 

 

Stanley Bouchard ontving postuum de volgende medailles: de 1939-1945 

Star, de France & Germany Star, de Defense Medal, de War Medal en de 

CVS Medal & Clasp. 

 

 


