
1 
 

Freeman, Allan Maxwell   

Trooper  

B-61973 

8th (New Brunswick) Princess  

Louise’s Hussars 

5th Canadian Armoured Regiment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoonlijke informatie: Allan Maxwell Freeman is geboren op 29 juni 

1920 in Toronto, Ontario. Zijn moeder is Margaret Louise Freeman en zijn 

vader is Nelson Freeman. Allan woont in Toronto ten tijde van zijn 

indiensttreding. 

 

    Allan is een stevige, sterke jongen en in staat om hard te werken. Hij is 

1.82m lang en weegt 89 kg. Allan staat te popelen om in dienst te treden. 

Hij vindt het leuk om te sporten en het blijkt dat hij ook goede 

leiderschapskwaliteiten heeft. 

 

    Allan is lid van de United Church. Allan werkt anderhalf jaar als 

lenzenslijper, en hij werkt ook twee jaar in een bakkerij. Hij gaat naar 

school van zijn  6e  tot 14e jaar en voltooit zijn studie tot en met Grade 8.  

Het gezin waar hij opgroeit bestaat uit vijf kinderen, Allan, zijn drie broers 

en zijn zus. Hun namen zijn Grace, Stuart, Beverly en Andrew. Helaas 

overlijdt Allan's broer, Andrew, in september 1942, terwijl Allan in Camp 

Borden in training is.  
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In militaire dienst: Als Allan op 8 augustus 1941 in dienst treedt, is hij 21 

jaar oud. Nog voordat Allan zich inschrijft voor de oorlog, zit hij al in het 

leger. Hij maakt deel uit van de Royal Rifles of Canada van juli 1940 tot 

aan zijn indiensttreding. Hij schrijft zich in bij de #2 DD (AF) of "C" 

vleugel voor de CACTC.  Daarna wordt hij naar de opleiding in Camp 

Borden, Ontario gestuurd.  Wanneer hij in opleiding is, wordt hij bij een 

ander regiment ingedeeld bij het 23rd Army Tank Regiment (Halifax Rifles) 

C.A.F. Allan behaalt ook verschillende licenties zoals een Klasse III 

(Tracked), een Klasse II (Wheeled & Tracked), een Klasse III (Carrier), en 

ook een Klasse III Mechanic. 

 

    Terwijl de opleiding wordt voortgezet, is Allan betrokken bij een 

ongeluk.  Allan loopt een snee in zijn hoofd op. Hij wordt gecontroleerd 

door verpleegkundigen en hij herstelt in vijf dagen. Het is ook in deze 

periode dat Allan besluit om in zijn vrije tijd 's avonds Duits te gaan 

studeren. Uiteindelijk wordt Allan beoordeeld en naar Europa gestuurd.    

    Hij verlaat Canada op 18 juni 1943 en komt op 24 juni 1943 in 

Engeland aan.  Allan verlaat Engeland op 14 november 1943 en komt op 

27 november 1943 aan in het zuiden van Europa. Eenmaal in Italië wisselt 

Allan van regiment. Hij wordt overgeplaatst naar het 5th Canadian 

Armoured Regiment, beter bekend als de 8th (New Brunswick) Hussars.  In 

Italië worden de Hussars geconfronteerd met hun eerste echte actie in 

mei 1944, ze gaan een rol spelen in de Canadese opmars door de Liri 

Vallei. De Hussars assisteren bij zowel de Gustav- als de Hitler Linies. Ze 

helpen de geallieerden door de oversteek van de Melfa-rivier te beveiligen. 

    De Hussars hebben twee maanden rust van de strijd, maar blijven 

trainen en experimenteren ter voorbereiding op hun volgende 

bestemming: de Gotische Lijn. De trainingsdagen worden afgewisseld met 

stranddagen. Er worden verlofpassen uitgegeven; sommige gaan naar 

Rome, andere naar de Adriatische kust. In augustus begint de oorlog weer 

voor de Hussars. Zij trekken via Montecchio naar de Gotische Linie. Daar 

begint op 26 augustus de aanval. De Hussars worden hier voorbereid op 

een ander soort aanval dan in de Liri Vallei. Ze weten dat de vijand het 

voordeel heeft van voorbereide vestingwerken; de vraag is of ze de 

soldaten hebben om hen te bemannen. Inlichtingenrapporten geven aan 

dat hun versterkingen nog niet zijn aangekomen. Het is essentieel dat de 

geallieerden onmiddellijk willen toeslaan. De Hussars spelen hier een 

grote rol in de doorbraak. Rond 1 september is de strijd gewonnen. De 

soldaten willen eigenlijk op 2 september een dag rusten en dan met de 

Slag om Coriano Ridge beginnen, waar ze de sterkste tegenstand van hun 

oorlogstijd zullen ondervinden. De bijdrage van de Hussars in Italië is 
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aanzienlijk. In februari 1945 verlaten de Hussars Italië om te helpen in de 

laatste maanden van de oorlog in Noordwest-Europa. Allan vertrekt op 18 

februari 1945 en komt aan in Marseille (Frankrijk) op 20 februari 1945. Na 

Italië gaat Allan uiteindelijk door naar België en vervolgens naar 

Nederland. 

 

De Laatste Dagen:  Rond de tijd van 1944-1945 spelen de Canadezen een 

grote rol in de bevrijding van Nederland. In 1940 komen de Duitsers naar 

Nederland en vallen het land binnen.  Het Nederlandse volk worstelt 

wanneer Duitsland de controle over hun land en hun volk overneemt.  

Duitsland pakt zoveel mogelijk Joden op en brengt ze naar verscheidene 

concentratiekampen. Ongeveer 75% van het Nederlandse Joodse volk 

wordt tijdens de oorlog gedood. 

    In 1944 komen er troepen naar Nederland om de Nederlanders te 

bevrijden van de Duitsers.  Het 5th Canadian Armoured Regiment (8th 

Huzaren) is samen met het 1st Canadian Corps en de 1st Canadian Infantry  

Division verantwoordelijk voor de bevrijding van de westkant van de Maas 

in Nederland. 

    Op 12 april 1945 is er een gevecht in Arnhem.  Het is een intense strijd 

met gevechten van huis tot huis, maar na twee dagen wordt de stad 

bevrijd. Daarna gaan de 8th (New Brunswick) Hussars op weg naar het 

noorden, via de rivier de IJssel, zo'n 50 kilometer van waar ze zich 

bevinden. Ze zijn van plan om de vijandelijke troepen in Apeldoorn af te 

snijden die tegenover de 1st Canadian Division staan. De Canadezen  

bevrijden Apeldoorn op 17 april 1945. Het plan is succesvol, maar tussen 

die twee veldslagen door is er een tragedie. Op 15 april 1945 komt Allan 

Maxwell Freeman in actie tegen de vijand om het leven, hij is dan 24 jaar 

oud. Hij wordt overleeft door zijn ouders, twee broers en een zus die op 

het moment van zijn overlijden twaalf jaar oud zijn.  

 

    Volgens het 8th Hussars War Diary (oorlogsdagboek) zijn er 

verschillende antitankkanonnen die de weg vrijmaken voor tanks van de 

Hussars. Het C-squadron gaat door naar zijn toegewezen positie, maar ze 

hebben één tank die geraakt is. Bij deze actie zijn er drie gewonden en 

één dode. Allan Maxwell Freeman is het slachtoffer. Allan is één van de 

7600 Canadese soldaten die sterven tijdens de negen maanden durende 

poging om Nederland te bevrijden.  Twee andere Hussars sterven op 15 

april 1945, het zijn Trooper Hedley Bannan en Luitenant William Albert 

Spencer. 

 



4 
 

Allan Maxwell Freeman geeft zijn leven voor zijn land. Voor zijn bijdrage 

verdient Allan de volgende medailles: 

- 1939-1945 Star 

-  the Italy Star 

-  the France-Germany Star 

-  the War Star 

-  the Canadian Volunteer Service Medal with Clasp.1 

-  

 

Lest We Forget:  Allan Maxwell Freeman ligt nu begraven op de Canadese 

oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, graf VII. A. 9.  

 

 

 

Levensverhaal met dank aan het Lest We Forget initiatief van de Belleisle 

Regional High School in Springfield, NB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal beschikbaar gesteld voor Faces To Graves, met dank aan 

Stephen Wilson, Belleisle Regional High School. 

 

Met dank aan:  

How, Douglas, The 8th Hussars, Sussex, NB:  Maritime Publishing, 1964.  
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