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Persoonlijke informatie: 

 

Gordon Henry Kavanaugh wordt geboren op 22 december 1924 te Biggar, 
Saskatchewan, Canada.  

 
Uit het “Soldiers Service Book” blijkt dat op dat moment (22-12-1943) het 

gezin Kavanaugh bestaat uit nog 4 personen: 
Vader, John Henry Kavanaugh, Moeder Odile Susan Kavanaugh, en zijn 

zusters Verna May Kavanaugh en Tresa Kavanaugh. 
 

Zus Verna May Kavanaugh is ook in dienst getreden en is als Lance 
Corporal werkzaam bij het Canadian Women's Army Corps (C.W.A.C.) 103 

Depot compagnie in Kingston, Ontario. 
 

Zus Tresa is getrouwd met Joe Clarke. Samen hebben zij 4 kinderen: 
Kenneth Clarke (16 jaar) – Pauline Clarke (14 jaar) – Lorain Clarke (12 

jaar) en Michial (1½ jaar). Tresa woont met haar gezin in Fairview, 

Alberta en runt daar een boerderij. 
 

 
Gordon Henry bezoekt de   

St. Alphonsus Seperate School en 
wordt Rooms Katholiek opgevoed. 
                              
 

           St. Alphonsus Separate School 1915 
                                     hoek Parkstreet en Pellisser street  

 



Gordon Henry woont gedurende zijn leven op verschillende adressen. 

Vanaf zijn geboorte woont hij vier jaar lang in Biggar, Saskatchewan.  
Daarna verhuist het gezin Kavanaugh naar 506 Janette Avenue, Windsor, 

Ontario (op enkele tientallen meters van de grens met Detroit, USA).  Hier 

woont Gordon Henry maar een jaar. Daarna woont hij ook nog acht jaar in 
Toledo, Ohio, USA. Hierna woont en werkte Gordon Henry, tot het 

moment waarop hij dienst neemt in het leger, op de boerderij van zus 
Tresa. 

 
Gordon Henry heeft nog ongeveer een maand gewerkt als vrachtwagen-

chauffeur bij de firma W. Evans in Fairview, Alberta. 
 

Gordon Henry Kavanaugh is niet getrouwd. Onbekend is of hij een 
vriendin heeft op het moment dat hij in dienst gaat. 

 
 

 

Militaire gegevens: 

 

Gordon Henry Kavanaugh neemt op 22 november 1942 dienst in het 

leger. Hij wordt als soldaat ingedeeld bij een Recruit Company van het # 

13 District Depot General Reinforcement te Calgary. 

Op 7 december 1943 wordt hij 

overgeplaatst naar het #26 Canadian 

Army Basic training Centre te Orilla, 

Ontario. 

 

                                                           Tentenkamp in Orilla 

Op 15 februari 1944 gaat Gordon Henry verder naar het Canadian 

Armoured Corps Training Centre, Camp Borden. Daar haalt hij onder 

andere zijn motorrijbewijs Klasse III en gaat hij verder door het leven als 

“Trooper”. 

Vanaf 05 juni 1944 is Gordon Henry, als                                   

Trooper, in training bij de 1st Canadian 

Armoured Corps Training Soldiers Regiment 

(1 CACTSR). Gordon Henry was algemeen 

inzetbaar dat werd aangegeven als FAP (For 

All Purpose).   

                                    Boot camp basic training soldaten bezig met de “monkey bars” 



Op 25 juni 1944 gaat Gordon 

Henry als lid van het “Canadian 

Army Overseas”, aan boord om 

naar het strijdtoneel in Europa 

gebracht te worden. Op 04 juli 

1944 komt hij in Engeland aan en 

gaat als lid van het Canadian 

Armoured Corps Reinforcement 

Unit (CACRU) van boord. 

                                                               militairen die ingescheept worden 

Volgens het “Service and Casualty Form” is Gordon Henry gedurende zijn 

3 maanden verblijf in Engeland bij de Rocky Mountain Rangers (RMR) 

ingedeeld. 

17 September 1944 gaat hij aan boord om ingezet te worden op het vaste 

land van Europa. Eenmaal op het vaste land wordt hij 1 oktober 1944 

definitief ingedeeld bij (waarschijnlijk) het 1ste bataljon van de Royal 

Winnipeg Rifles – “The Little Black Devils”.  

 

Drie bataljons van het regiment dienen in de 2e 

wereldoorlog. Het 1ste Bataljon dient in de 3e 

Canadian Infantery Division en gaat tijdens D-

Day als één van de eerste Regimenten in 

Normandië aan land, het 2e bataljon wordt in 

reserve gehouden in Winnipeg en het 3e 

bataljon dient, vanaf hun aankomst in Europa in 

1945, in het Canadian Army Occupation Force 

tot 1946. 

 

De laatste dagen:  

Vanaf zijn plaatsing bij de Royal Winnipeg Rifles is Gordon Henry bij 

verschillende veldslagen betrokken en trekken de Rifles al strijdend richting 

Nederland. Zij nemen in 1944 deel aan gevechten in en rond onder andere 

Schelde (oktober/november). In Februari/Maart 1945 hebben de Royal 

Winnipeg Rifles het Rijnland bereikt.  

Na zware gevechten (operatie “Veritable – operatie “Blockbuster”, etc.) 

trekken zij door richting Deventer en verder, om de rest van Nederland te 

bevrijden van de Nazi bezetting. 



Het laatste wapenfeit is de 

voorbereiding van een grote aanval op 

de Noord-Duitse stad Aurich om de 

oorlog te beëindigen. Echter de Duitse 

troepen geven zich op 5 mei 1945 

onvoorwaardelijk over. 

 

                                                                                                                                                                                                                                   

geallieerden aan de Duitse grens 

 

 

Gorden Henry Kavanaugh heeft het einde van de oorlog helaas niet mee 

mogen maken. Op 21 februari 1945 is Gordon Henry Kavanaugh 

gesneuveld, bij de hevige gevechten ergens tussen Bedburg-Hau en 

Kalkar. 

Gordon Henry is na zijn overlijden op 21 februari 1945 

begraven in een tijdelijk graf, op de begraafplaats van 

de 3de Divisie te Bedburg (DLD). Op 20 september 

1945 wordt zijn stoffelijk overschot herbegraven op 

het Canadees Oorlogs-kerkhof te Groesbeek.   

 

Gordon Henry ligt nu begraven in plot XI – rij E – graf 

12. 

 Ontvangen Onderscheidingen: 

                             
1.          2.       3.            4.

   
1.  1939 – 1946  Star  

2.      France & Germany Star   
3. 1939 – 1945  War Medal   

4.      Canadian Volunteer Service Medal & Clasp 
 
 



 
          Official Canadian army overseas casualty notification            Krantenbericht van het overlijden 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gordon Henry KAVANAUGH 

 

Lest We Forget 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Militaire documenten: Library and Archives Canada 

 

Internet:  

 

 http://www.cwgc.org/ 

 http://www.bac-lac.gc.ca 

 https://www.forces-war-records.co.uk 

 http://search.ancestry.com/search/category.aspx?cat=39             

 http://www.royalwinnipegrifles.com  

 http://www.ibiblio.org/hyperwar/UN/Canada/CA/Victory/  

 http://www.ablecompagnie.nl     

 http://www.mapleleafup.ca      

 http://www.canadaatwar.ca       

 http://www.vac-acc.gc.ca   

 http://www.100yearsoffreedom.ca/en/history.html 

 https://www.junobeach.org/canada-in-wwii/articles/liberation-of-the-netherland

 and-capitulation-of-germany       

 http://swoda.uwindsor.ca/swoda/              (Southwestern Ontario Digital Archive) 

 Wikipedia 
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