
1 
 

Blunt, Allan Read                        

Private  

Canadian Army Corps  

of Military Staff Clerks  

D/129577 

 

 

 

 

 

 

 

 

Private Blunt wordt geboren in Montreal, Quebec op 14 oktober 1920. Hij 

wordt opgevoed door zijn adoptieouders, Herbert A. en Irene Blunt. Op 

een graan- en melkveebedrijf in de buurt van Knowlton, Quebec 

(momenteel onderdeel van de stad Brome Lake) in de Eastern Townships, 

ongeveer 100 km ten zuidoosten van Montreal. 

 

Private Blunt is een gerespecteerde student die goed presteert op school 

en deelneemt aan een breed scala van studentenactiviteiten. Hij geniet 

van sporten, blinkt uit in atletiek, voetbal, honkbal en basketbal. Hij 

studeert met goed resultaat af in algebra, meetkunde en chemie aan 

Knowlton High School in 1939. 

 

Het leven op de boerderij is druk - vooral omdat hun boerderij niet 

gemechaniseerd is - daar moet alles worden gedaan met paarden of met 

de hand. Als hij niet op de boerderij werkt, houdt Allan Blunt zich met zijn 

hobbies bezig: muziek en filatelie. Hij gaat naar het McGill Conservatorium 

en behaalt certificaten voor piano en orgel. Allan hoort kerkelijk bij de 

United Church of Canada en zijn geloof speelt een belangrijke rol in zijn 

leven. 
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Allan erft een deel van de boerderij en na de middelbare school runt hij 

zijn boerderijbedrijf. Met de oorlog aan de gang, werkt hij kort als 

inspecteur van materialen voor de inspectieraad van de UK en Canada 

voordat hij zich op 4 december 1941 bij de Canadese reservisten aansluit. 

Hij krijgt de opdracht om zijn basisopleiding te volgen bij het Basic 

Training Center No. 41 in Huntingdon, Quebec. 

 

Private Blunt komt op 10 februari 1942 in Farnham, Québec in dienst bij 

de Royal Canadian Engineers (RCE). Later die maand wordt hij 

overgeplaatst naar de Petawawa, Ontario als lid van het 3e Battalion, RCE. 

Hij kwalificeert zich als Clerk group “C” in april 1942. Op 18 mei 1942 

vertrekt Private Blunt naar Europa en arriveert op 26 mei 1942 in het 

Verenigd Koninkrijk. 

 

Het najaar van 1942 bestaat uit verdere training en eind oktober 1942 

wordt hij toegewezen aan de Engineers Reserve Unit (ERU). In 1943 

wordt de training voortgezet in Engeland, waar hij aan het eind van dat 

jaar kort wordt toegewezen aan het hoofdkwartier van het 2e Canadian 

Corps. In maart 1944 gaat Private Blunt naar het hoofdkwartier van het 1e 

Canadian Army. Hij vertrekt naar Frankrijk op 23 juli 1944 en arriveert 

twee dagen later. 

 

Private Blunt blijft vanaf dat moment lid van het hoofdkwartier van het 1e 

Canadese leger, voor de rest van de oorlog terwijl het leger de vijand 

achtervolgt via Noordoost-Frankrijk, Antwerpen, de Schelde, het Rijnland 

en tot de bevrijding van Nederland. Hij eindigt zijn oorlog op het 

hoofdkwartier van het 1e Canadese leger in Nederland. 

 

Op 28 juni 1945 pleegt soldaat Blunt zelfmoord. Hij is pas 24 jaar oud. Hij 

wordt overleefd door broer Charles Vincent ("Charley") en zus Joyce. 

 

Private Blunt wordt begraven op de tijdelijke Canadese militaire 

begraafplaats in Nijmegen, en zijn stoffelijk overschot wordt in oktober 

verplaatst naar zijn permanente rustplaats in Groesbeek.  

 

Private Blunt ligt begraven op de Canadese oorlogsbegraafplaats in 

Groesbeek, Nederland, graf II. A. 16.  
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Inscriptie op zijn grafsteen: 

EVER REMEMBERED 

BY HIS FRIENDS 

 

(Voor altijd herdacht door zijn vrienden). 

 

Onderscheidingen:  

- 1939-45 Star 

- France & Germany Star 

- Defence Medal 

- War Medal 1939-45 

- C.V.S.M. & Clasp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal: Richard Russell, Research Team Faces to Graves. 

 

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

contact op met info@facestograves.nl 

 

 

Bronnen: 

Commonwealth Graves Commission             -
Library and Archives                  

“Yesterdays of Brome County, Vol. 6” , Darrah, Phelps, Smith, Brown, Stairs, 
Walter, 1967            
Wikipedia           

www.Canadiansoldiers.com 

mailto:info@facestograves.nl
http://www.canadiansoldiers.com/
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Foto Frans van Cappellen 


