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Monaco, Ernest Guiseppe                         

 

Private 

 

Argyll and Sutherland  

Highlanders of Canada  

(Princess Louise's)  

  

B160460   
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ernest Guiseppe Monaco wordt op 2 september 1925 geboren in Coseano 

in de provincie Udine in Italië als zoon van Luigi en Adella Monaco. Het 

gezin is Rooms Katholiek. Hij is de jongste van vier kinderen (drie jongens 

en één meisje). Wanneer hij negen jaar oud is, verhuist hij met zijn 

ouders en één broer naar Port Burwell, Ontario in Canada. Zijn andere 

broer en zus zijn inmiddels getrouwd en blijven in Italië. Op zijn vijftiende 

jaar gaat hij van school. Hij werkt vervolgens gedurende tweeënhalf jaar 

als arbeider in vijf verschillende fabrieken. Voordat hij het leger in gaat is 

hij machinebediende bij Otis Fensom Elevator in Hamilton, Ontario.  

Ernest heeft een goede relatie met zijn ouders. Hij is zeer sociaal, heeft 

een brede interesse en veel ambitie. Hij is single en heeft geen kinderen. 

Hij is Rooms-Katholiek. Hij heeft bruine ogen en bruin haar, is 1.80 meter 

lang en weegt ruim 64kg. 

Ernest meldt zich in 1941 als reservist aan bij het Canadese leger. Op 28 

maart 1944 treedt hij daadwerkelijk toe tot het leger in Toronto Ontario.  

Op 5 oktober 1944 vertrekt hij per schip naar het Verenigd Koninkrijk, 

waar hij op 11 oktober 1944 arriveert. Op 3 november 1944 gaat Ernest 

per schip naar Frankrijk.  
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Op 8 februari 1945 trekt het Canadese eerste leger, samen met het Britse 

tweede leger en het Amerikaanse negende leger aan het begin van 

Operatie Veritable via het Reichswald Duitsland binnen.  

Ernest maakt met zijn eenheid deel uit van dit eerste Canadese leger. Hij 

sneuvelt op 28 februari 1945 tijdens gevechten met de Duitsers in de 

buurt van Kalkar in Duitsland. Op 2 maart 1945 wordt hij, samen met 

andere gesneuvelde Canadese soldaten, na een christelijke begrafenis, 

bijgezet in een tijdelijk graf langs de weg in Keppeln, vier mijl ten zuiden 

van Kalkar. Dit graf is gemarkeerd met een houten kruis. Hij dient slechts 

338 dagen (waarvan 197 in Canada en 147 in Europa) in het Canadese 

leger, voordat hij sneuvelt op 19-jarige leeftijd.  

Op 15 april 1946 wordt Ernest herbegraven op de Canadese Militaire 

begraafplaats in Groesbeek, graf XXIV. C. 2. 

 

Ernest wordt op 15 oktober 1946 postuum onderscheiden met de: 

- 1939-1945 Star 

- France Germany Star 

- Defence Medal 

- War Medal 1939-1945 

- Canadian Volunteer Medal with clasp  

 

Zijn familie herdenkt Ernest met het grafschrift: 

MORTO PER LA PATRIA, 

 DOLENTI MAMMA, PAPA, SORELLA E FRATELLO.  

RIPOSI IN PACE 

Gestorven voor het vaderland, geliefd door zijn vader en moeder. Rust in 

vrede 

                  
            

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal: Hans Peters, Research Team Faces To Graves. 
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Bronnen: 

 Commonwealth War Graves Commission (CWGC) 

 Library and Archives Canada 

 

 

 

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

contact op met info@facestograves.nl 
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