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Persoonlijke informatie: Talmage Alfred Northrup wordt geboren op 9 

Februari 1917 in Apohoqui, Kings County, New Brunswick als zoon van 

Joseph en Letitia Northrup. Hij is de laatste van vier kinderen en de enige 

zoon. Zijn zussen zijn Pansey, Swanhild en Marion, hoewel Swanhild en 

Marion sterven voordat hij 4 jaar oud wordt. Hij groeit op een boerderij op 

en heeft 2 jaar echte boerderijervaring. Hij verlaat school op 17-jarige 

leeftijd. Hij heeft in totaal 8 jaar scholing voltooid. Op 1 mei 1937 trouwt 

hij met Geraldine en neemt hij een baan aan in het Saint John General 

Hospital als ambulancechauffeur. Tijdens hun verblijf in Saint John krijgen 

ze 3 kinderen; Roy Edward, Talmage Clyde en Clarke Windsor. Hij is 5'8 '', 

heeft bruin haar en blauwe ogen. Zijn droom is om te leren een chef-kok 

te worden.  

 

Militaire bewegingen: Talmage gaat 22 oktober 1940 in dienst bij het 2nd 

Battalion Saint John Fusiliers. Hij zal zijn baan terugkrijgen als hij 

terugkeert uit de oorlog. Op 24 oktober wordt hij verbonden aan het No. 7 

Detachment Royal Canadian Army Service Corps (RCASC). Helaas sterft 

zijn zoon Talmage de volgende dag. Hij blijft in totaal 33 maanden in 

Saint John voor training. Op 27 mei wordt hij geplaatst in de sectie Motor 

Transport en op 11 september kwalificeert hij zich voor zijn Driver Class 

III. 
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Tijdens zijn verblijf in Saint John wordt Talmage een paar keer om 

onbekende redenen opgenomen in het ziekenhuis, een keer voor meer 

dan een maand. Van 9 tot 23 september 1941 krijgt hij verlof omdat zijn 

dochter, Patricia Ann, op 17 september wordt geboren. 

In juli 1943 arriveert Talmage op kamp Borden. Daar kwalificeert hij zich 

opnieuw voor zijn Driver Class III. Een maand later wordt  hij op sterkte 

genomen door No. 2 Transit Camp Debert, Nova Scotia, waar hij zich 

voorbereidt op zijn reis overzee op 24 augustus 1943. 

Talmage arriveert op 31 augustus in het Verenigd Koninkrijk. Tijdens zijn 

opleiding in het VK treedt hij toe tot de 6th Canadian Infantry Brigade 

Company, onderdeel van de 2nd Canadian Division. Op 10 maart 1943 

overlijdt een andere zoon, Clarke. Talmage verlaat het VK op 6 juli 1944, 

een maand na DDay, en arriveert op 9 juli in Frankrijk. Op 11 augustus 

wordt Talmage Northrup gepromoveerd van Private tot Lance Corporal. 

Talmage zal deel blijven uitmaken van de RCASC binnen de 6e Canadese 

Infanteriebrigade. De rol van de RCASC is om Canadese soldaten te 

ondersteunen. Ze verplaatsen voorraden van de achterste gebieden naar 

de voorste linies. Ze leveren alle rantsoenen, ammunitie, brandstof en 

andere benodigdheden. Ze hebben verschillende voertuigen tot hun 

beschikking. 

 

Laatste dagen: de 6e Canadese infanteriebrigade samen met de rest van 

de 2e Canadese divisie neemt deel aan operatie Veritable. Het doel van 

deze operatie is dat de 21e Legergroep de westelijke oever van de Rijn zal 

innemen en de laatste solide verdediging van het Duitse leger zal 

elimineren. Ze zullen dit doen door de drie Duitse linies één voor één aan 

te vallen, eerst het buitenpostscherm, daarna de Siegfried-linie en 

tenslotte de Hochwald Layback. 

De eerste opmars vindt plaats op 8 februari 1945. Na een artillerie-

spervuur gaat de 5e brigade voorwaards. De omstandigheden zijn minder 

dan ideaal na een winter van overstromingen. De brigade vernietigt zes 

van de zeven Duitse bataljons na het navigeren door ondergelopen land 

en een mijnenveld. De eerste linie wordt ingenomen en 1300 mannen 

worden gevangen genomen op de eerste dag van de operatie. 

De tweede fase is net zo succesvol als de eerste, hoewel het wat meer tijd 

kost. Vier divisies worden gestuurd om de Siegfried-linie aan te vallen die 

het Duitse leger terug de Reichswaldbossen in drijft. Op 16 februari heeft 

de 2nd Division de Duitse troepen langs de weg Goch-Kalkar onder vuur 

genomen. Op de 19e wordt de 2e divisie vergezeld door Armoured 

Personnel Carriers (APC’s) tegen nieuwe Duitse soldaten. Ze nemen de 



3 
 

Siegfried-linie op 21 februari in. Britse en Canadese legers worden 

voorbereid op de derde en laatste fase. 

Operatie Blockbuster is begonnen. De Hockwald Layback bevindt zich 

tussen twee bossen: het Hochwald en de Walberger. De 2e divisie leidt de 

aanval op de Hochwald Gap op 27 februari. Ze naderden de sterkste 

oppositie van de operatie tot nu toe, maar slagen erin een stevige positie 

te behouden. Op 1 maart worden hernieuwde aanvallen uitgevoerd om het 

Hochwald op te ruimen. De 2e divisie gaat goed voorwaarts en handhaaft 

zich goed en op 4 maart trekt het Duitse leger zich terug. 

Door de drie linies handhaaft de aanval zich vanuit het zuidoosten op 

Xanten. Het terugtrekkende Duitse leger maakt deel uit van hun betere 

eenheden en ze kunnen zich zonder veel verlies terugtrekken. De 2e 

divisie vecht hard en sterk en beeindigt operatie Blockbuster tussen 8 en 

10 maart met ongeveer 300 verliezen en meer dan 1100 gewonden. 

Talmage Northrup wordt op 14 maart 1945 gedood door vijandelijk vuur 

op Duitse bodem. De exacte oorzaak van zijn dood is onbekend, maar in 

zijn rol binnen de RCASC kan dit het gevolg zijn geweest van vijandelijk 

vuur, een granaat of een landmijn.  

Opdat we niet vergeten: Talmage Alfred Northrup wordt aanvankelijk 

begraven op een tijdelijke begraafplaats in Bedburg, Duitsland en wordt 

later herbegraven op de Canadese Oorlogsbegraafplaats Groesbeek in 

Nederland, graf VIII. C. 5.  

Hij ontvangt de 1939-45 Star, the France & Germany Medal, the Defense 

Medal, the War Medal, the C.V.S.M & Clasp and the Canadian Volunteer 

Service Medal and Clasp. Talmage sterft moedig voor zijn vaderland en 

heeft gedaan wat hij dacht dat goed was. Hij is 28 jaar oud als hij sterft. 

De oorlog zal in Europa minder dan 2 maanden later voorbij zijn.  

    

Talmage Alfred Northrup  

  Lest We Forget   

 

Levensverhaal geschreven door James Durnnian. (Courtesy of the Lest We 

Forget initiative of Belleisle Regional High School, Springfield, N.B.)  

 

Video gemaakt door een student van de Belleisle Regional High School als 

onderdeel van het Lest We Forget initiatief van de school: 

http://youtu.be/SLbKJ-ClYFQ  
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Levensverhaal ter beschikking gesteld aan Faces to Graves, met dank aan  

Stephen Wilson, Belleisle Regional High School. 

 

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

contact op met info@facestograves.nl 
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