John Burpee Wallace
Trooper G 135
8th New Brunswick Hussars Battalion

Persoonlijke informatie:
John Burpee Wallace werd geboren op 21 september 1919 aan de Shepody Road
in Sussex, New Brunswick. Hij was de jongste van vier kinderen in het gezin van
John en Sarah Wallace, belijdende leden van de Anglicaanse Kerk. Tot zijn
zestiende jaar volgde hij lager- en middelbaar onderwijs totdat hij graad 10
behaald had. Hij werkte vijf jaar van zijn leven op de familie boerderij in Sussex
en daarna ging hij twee jaar aan de slag als werknemer in het familiebedrijf in
houtbewerking, de Wallace Manufacturing Company. John Wallace werd samen
met zijn broer Ralph Wallace op 23 juli 1940 ingelijfd bij de 8th Hussars in
Sussex. Hij woog toen 61 kg en was 172 cm lang; na de oorlog hoopte John
radiotechnicus te worden.
Militaire gegevens:
Bij zijn indiensttreding op 23 juli 1940 werd John samen met zijn broer Ralph
Wallace ingelijfd bij het 4th Canadian Motor Cycle Regiment dat deel uitmaakte
van het 8th New Brunswick Hussars Battalion in Sussex. Op 21 augustus 1941
begon John’s opleiding in Camp Borden. Op 10 oktober 1941 ging John scheep
naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij op 20 oktober 1941 van boord ging.
De opleiding van de 8ste Huzaren in het Verenigd Koninkrijk duurde van oktober
1941 tot november 1943. In november haalde John zijn klasse 3 rijbewijs. Op 14
november 1943 verlieten de 8th Hussars het Verenigd Koninkrijk om te worden
ingezet in het Middellandse Zeegebied. John arriveerde op 24 november 1943 in
Noord Afrika, diende daar maar kort en bracht vervolgens meer dan een jaar in
Italië door. De 8th Hussars speelden een belangrijke rol in de Italiaanse
campagne en namen deel aan beruchte veldslagen: de Lirivallei, Ceprano, de
Gotische Lijn en Coriano. Er vochten meer dan 92.000 Canadese soldaten in
Italië waarvan er 5700 sneuvelden en daar zijn begraven.

De laatste dagen:
Op 19 februari 1945 verliet John’s regiment Italië en ging op 21 februari van
boord in Marseille, Frankrijk. Ze reisden per trein via België naar Nederland. De
8th Hussars speelden een belangrijke rol in de bevrijding van Nederland. Tijdens
de operatie Cleanser moesten zij 50 km over de Veluwe marcheren om
Nederlands grondgebied van Duitsers te zuiveren. Ze veroverden veel terrein. Op
17 april 1945 waren ze op minder dan 8 km afstand van het IJsselmeer, maar
eerst moesten de 8th Hussars zich door dicht bebost gebied verplaatsen. Die dag
zag huzaar John Wallace, net als zijn broer, sergeant-majoor Ralph Wallace, veel
actie. Tegen de avond begonnen de moeilijkheden toen de 8th Hussars in een
hinderlaag van de Duitsers liepen. De Hussars boden veel tegenstand en vochten
door. Ten slotte hadden de Duitsers 80 doden te betreuren en 120 van hun
mannen waren gevangen genomen. Bovendien hadden ze een groot deel van
hun uitrusting verloren. De 8th Hussars hadden maar één enkele gesneuvelde te
betreuren. Er waren geen ernstig gewonden gevallen, maar er waren wel 14
tanks verloren gegaan. Die ene gesneuvelde huzaar was John Burpee Wallace uit
Sussex, zijn broer Ralph vocht in hetzelfde gebied en bevrijdde op 18 april met
de 8th Hussars de stad Putten. Na vijf jaar nazibewind waren de Nederlanders
hier weer vrij. Ongetwijfeld kwam Ralph Wallace daar aan met pijn in het hart bij
die in juichstemming verkerende bevolking. Hij had immers een dag eerder, op
17 april 1945, zijn enige broer verloren.
Veel burgers van Putten hadden zelf ook familieleden verloren door represailles
van de nazi’s. De oorlog zou in Europa binnen 20 dagen ten einde zijn.
Lest We Forget:
Tijdens zijn diensttijd van 1940 tot1945 ontving John verschillende medailles
zoals de Italy Star, de France and Germany Star, de Defence Medal, de War
Medal en tenslotte werd hij op 15 januari 1944 onderscheiden met de Canadian
Volunteer Service Medal and Clasp.
John B. Wallace is begraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats in Groesbeek
in Nederland op ongeveer 10 kilometer afstand van de stad Nijmegen. Op deze
begraafplaats liggen graven van meer dan 2500 soldaten. John had geen
testament gemaakt, maar hij liet zijn levensverzekering van $ 1500 dollar na aan
zijn broer Ralph; 2 obligaties van $ 50 werden naar huis gestuurd. Toen hij
sneuvelde was hij 25 jaar oud.
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Video over John Burpee Wallace: https://youtu.be/1_SdDu-ek0g
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