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Norman Adrian Belveal werd geboren op 14 mei 1924. Zijn ouders, Helmi 

en Eugene Henry (Harry) Belveal, en hun twee kinderen, Melvin en 

Mildred, woonden in Simoom Sound, maar Norman werd geboren in het 

Sointula BC in het geboortecentrum in  Kaleva (Malcolm Island).Hij werd 

ter wereld gebracht door verloskundige Edla Malm, die hielp bij meerdere 

geboortes op het eiland in de vroegere jaren. Na Norman kwamen nog 4 

kinderen: Marian; Lorraine, die als baby stierf; Robert; en Evert. 

 

Familie Belveal 

 Harry Belveal en Helmi Riksman kregen zeven kinderen. Norman was de 

derde en dochter Lorraine stief als baby. De naam van de vader van 

Norman was eigenlijk Eugene Henry (Harry) Bassler en hij werd geboren 

op 8 januari 1896 in Seattle Washington (USA). Hij stierf in november 

1951. Zijn ouders, vroegere Zwitsers, kwamen bij een treinongeluk om 

het leven. Harry kwam naar Canada op de leeftijd van 15 jaar. Hij groeide 

op bij de familie Belveal en veranderde toen zijn achternaam van Bassler 

in Belveal. Hij nam ook dienst in het leger.  

Zijn vrouw Helmi Seiti Riksman werd geboren in Enso, Finland op 22 

september 22 1901. Zij stierf op 30 januari 1930. 



Harry en Helmi hadden  elkaar ontmoet toen Harry verpleegd werd in het 

Alert Bay Hospital (BC) door zuster Helmi. Kort daarop zijn zij getrouwd. 

Helmi stierf op de leeftijd van slechts 29 jaar aan tuberculose, haar man 

achterlatend met 6 kinderen. 

 Evert, het jongste kind was nog maar twee weken oud toen zijn moeder 

stierf. Na de dood van Helmi bleven Melvin en Norman bij hun vader in 

Simsoom Sound, terwijl Robert, Mildred en Evert naar Sointula kwamen 

om te gaan wonen bij de ouders van moeder, Matti and Katri Riksman, die  

oorspronkelijke bewoners van Sointula waren. Marian werd opgenomen en 

verzorgd door een familie op het vasteland. 

 

Norman en zijn broer Melvin bezochten de school in Simoom Sound. Na 

zijn schooltijd begon Norman te werken als vissersman en houthakker in  

het Fife Sound gebied. Hij kocht voor zichzelf een bootje, the Four Bits, 

waar  hij volgens zijn zuster Mildred zeer trots op was. WO 2 begon in 

deze tijd en hij was pas  18 jaar toen Norman dienst nam in het leger. Hij 

werd geplaatst bij the Sherbrooke Fusiliers Regiment, dat eerst naar  

Groot Brittannië werd gestuurd en daarna in 1944 naar Europa, toen het 

werd ingezet bij de geallieerde offensieven tegen de Duitsers.  

 

In de latere episodes van de oorlog namen the Sherbrooke Fusiliers  deel 

aan de operatie om Nederland te bevrijden van de nazi-bezetting. Op 2 

april, 1945, gaf L/Cpl Norman Belveal leiding aan een aantal tanks, en zij 

naderden het dorp Wehl, de voorste tank kreeg een volteffer door een 

vijandelijke granaat en verwondde  Norman en twee andere soldaten in de 

tank dodelijk. Het was slechts twee weken voor zijn 21e verjaardag en 

nauwelijks een maand voor de capitulatie van Duitsland op het eind van 

de oorlog in Europa. 

 

In mei 2013, benoemde het gemeentebestuur van Wehl (Doetinchem) een 

nieuwe straat als de Norman Belveal Straat.  Norman werd begraven in 

Groesbeek, graf XX. E. 4. 

 

Norman’s zuster Mildred (93) en broer Robert (84) leefden in 2013  nog. 

 

 

Levensverhaal: ICB-Holten 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

TV uitzending ‘omroep Gelderland’: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4bMKT6KrJiY&list=PLEVaKKTgLrZubXqi26R

mrCxWCBuHcNArx&index=15&t=0s 
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