
  

Hedley BANNAN      

Trooper B-132458  

8th (New Brunswick) Princess Louise’s 

Hussars  

5th Canadian Armoured Division 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke informatie:                      

Hedley Bannan, of 'Pete' 1) , zoals vrienden en familie hem noemen, wordt 

geboren op 28 februari 1922 in St. Catharines, Ontario. Hij is de zoon van 

Harriet C. Bannan en Albert H. Bannan en derde in het gezin van vijf 

kinderen met vier zussen: Irene, Gertrude, Helen en Bernice. Hedley houdt 

van rugby, lacrosse, zwemmen, vissen en jagen. Hij is ook lid van een 

honkbalteam waar hij de catcher is en speelt op rechts in een hockeyteam. 

Mensen vinden hem als een atletische jongeman. 2) Als jonge baptist gaat hij 

werken bij zijn vader die destijds schilder is. Hij ontvangt een weekloon van 

22 dollar. Het is zijn bedoeling om na de oorlog terug te keren in deze baan. 

Op 4 september 1942 gaat hij in dienst bij de 5th Canadian Armoured 

Division in Hamilton Ontario, zodat hij voor zijn land kan vechten. Op het 

moment van indiensttreding is Hedley 1.60 meter lang en weegt 56 kilo. Zijn 

militaire staat van dienst geeft aan dat hij groep 8 heeft voltooid en dat hij 

in goede gezondheid verkeert. 

 

Militaire loopbaan:                                              

Na zijn indiensttreding doorloopt Hedley van 19 september tot 17 november 

1942 de basisopleiding in Fredericton N.B. Op 18 november wordt hij 

aangenomen door het Canadian Armoured Corps Training Centre in Borden, 



  

Ontario voor geavanceerde training. In februari 1943 kwalificeert Hedley zich 

als tankschutter klasse II. Op 22 januari krijgt hij toestemming  om met 

juffrouw Betty Marie Meighen te trouwen. 3) Het huwelijk vindt plaats op 20 

februari 1943. Hij krijgt de CVSM and Clasp op 4 maart 1943. Hij krijgt 

vervolgens verlof van 10 maart tot 23 maart 1943 om tijd met zijn jonge 

vrouw door te brengen.4) 

Op 26 maart eindigt Hedley’s  opleiding en bereidt hij zich voor om op 27 

maart scheep te gaan naar het Verenigd Koninkrijk. Daar arriveert hij op 4 

april 1943, waarna hij wordt ingelijfd bij de Canadian Armoured Corps 

Reinforcement Unit. In juni 1943 wordt Hedley gerecruteerd door het 5e 

Canadese pantserregiment. Op 15 november 1943 behoort Hedley tot de 

honderden Hussars die het Verenigd Koninkrijk verlaten om voor de eerste 

keer te vechten. De 8th  Hussars zullen deelnemen aan de Italiaanse 

campagne. Ze gaan van boord op 27 november 1943. 

De training van de Huzaren gaat verder op Italiaanse bodem. Ze leren over 

nazi-technieken en oefenen op hun Duitse tanks. Tegen januari 1944 zijn ze 

klaar om naar het noorden te trekken. De Italiaanse winter brengt veel 

regen en daarmee modder. De Huzaren moeten zich door de Liri-vallei 

verplaatsen, helpen de Hitler-Linie binnen te dringen en stoten vervolgens 

door naar de Gotische Linie. De sterkste oppositie in Italië krijgen ze te 

verduren op de Coriano heuvelrug in september 1944. 

In februari 1945 verlaten de Huzaren Italië. Ze begeven zich naar Marseille, 

Frankrijk en vervolgens naar België. In april zijn ze in Nederland dat al vier 

jaar onder Duitse bezetting is. 

 

De laatste dagen:                                 

Tijdens de donkere, vroege uren van 15 april 1945 trekken de Huzaren naar 

Arnhem ter voorbereiding op Operatie Cleanser. Samen met vier andere 

regimenten krijgen zij horen dat ze binnen vier dagen 50 kilometer moeten 

afleggen en de Duitsers uit Arnhem verdrijven naar de oevers van de 

enorme binnenzee, de  Zuider Zee. Ze krijgen te horen dat het terrein 

overwegend vlak is met hier en daar wat hogere delen. Stukken van het land 

zijn dicht bebost. Tijdens deze moeilijke nacht wordt de tank van luitenant 

Horncastle geraakt. Een granaat boort zich door de voorkant en veroorzaakt 

brand. Hedley Bannan is de bestuurder van deze tank. Hij komt in grote 



  

problemen, zijn kleren staan in brand, zijn bijrijder heeft een hoofdwond 

opgelopen en de schutter heeft een snijwond aan zijn voet. De Duitsers 

blijven de tank alsmaar beschieten. Alle mannen weten eruit te komen, 

behalve Bannan. In een tweede poging slaagt Luitenant Horncastle erin om 

in de tank te komen, waar hij Hedley Bannan dood aantreft.5) 

 

Lest we forget:                           

Hedley Bannan wordt begraven op de oorlogsbegraafplaats Oosterbeek bij 

Arnhem en herbegraven op de Canadese militaire begraafplaats te 

Groesbeek. Hij is een van de 2610 Canadese soldaten die daar liggen en hun 

leven in de Tweede Wereldoorlog hebben opgeofferd voor onze vrijheid. Hij 

wordt overleefd door zijn ouders, vier zussen en zijn jonge vrouw, die pas 20 

jaar oud is. Hedley Bannan is slechts 23 jaar oud als hij op 15 april 1945 

sterft. De oorlog zal over minder dan een maand voorbij zijn. 

 

Video Hedley Bannan: 

https://youtu.be/LPRh4x9Qgko?list=UUOgnx5r2YVkmivgsdDXl-pg 

                            

 

                                        Hedley Bannan 

                                          Lest We Forget 

 

 

Biografie met dank aan het Lest We Forget-initiatief van Belleisle 

Regional High School, Springfield, NB. 

  

 

Bibliografie: How, Douglas. The 8th Hussars: A History of the Regiment. Sussex, NB: 

Maritime Publishing, 1964 
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Internet Sites: 
8th Canadian Hussars (Princess Louise's) 
http://en.wikipedia.org  

Veterans Affairs Canada 
http://www.veterans.gc.ca  

Canada at War 
http://www.canadaatwar.ca  
Veterans Affairs Canada 

www.vac-acc.gc.ca 
 

Voetnoten:  

1 ) e-mail ontvangen van Terry Shaw die getrouwd is met de nicht van Hedley 

Bannan. 

2 / 3 /4  Militaire documenten van Trooper Hedley Bannan verkregen van Library and 

Archives Canada, 395 Wellington Street, Ottawa, Ontario. 

5 De details van 14 en 15 april 1945 zijn opgetekend in het Douglas How-boek: The 

8th Hussars. Sussex, NB: Maritime Publishing, 1964 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal ter beschikking gesteld aan Faces To Graves, met dank aan 

Stephen Wilson, Belleisle Regional High School. 

http://en.wikipedia.org/
http://www.veterans.gc.ca/
http://www.canadaatwar.ca/
http://www.vac-acc.gc.ca/


  

 

 Hedley Bannan, foto’s Bannan familie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

                                         Tekst op grafsteen, foto’s Stephen Wilson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


