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David Stephen Herbert wordt geboren op 2 december 1919 in Winterton, 

Lincolnshire in Engeland. Hij is de zoon van David Loughnan en Daisy 

Emily Loughnan. David Sr. en Daisy Rose zijn 7 oktober 1914 getrouwd in 

Peterborough in Engeland en de twee oudste kinderen worden in Engeland 

geboren. Later gaan ze naar Canada waar het jongste kind geboren wordt.  

Het gezin is lid van de Church of England. David Jr. is de middelste van de 
drie kinderen. Zijn oudere zus heet Patricia, en zijn jongere broer Brian. 

Ze groeien op in Capilano, British Columbia. Binnen de familie wordt David 
Jr. ‘Spud’ genoemd.  

David Jr. en zijn broer Brian gaan van mei 1934 tot april 1935 naar een 
kostschool in Engeland. De broers gaan naar het gymnasium van Brigg 

waar David senior zwem kampioen wordt in 1934 en lid is van het 2e XI 
Football team.  

In de periode van 1937-1939 werkt David (Spud) als fotograaf voor 

nieuwsbladen en als advertentie fotograaf voor Spencers LTD. in 
Vancouver. Fotografie is één van Davids hobby’s, hij is al een jaar bezig 

om een fotozaak voor zichzelf op te zetten en wil daar na zijn diensttijd 
mee verder gaan. 

Brian gaat ook het leger in,  maar hij verliest een been tijdens een 
trainingsongeval. Waardoor hij de oorlog niet meemaakt.  

Patricia, de oudste zus van David, dient in de Royal Canadian Navy. Zij is 

gestationeerd in Londen waar ze trouwt met Captain John Lawrence RN. 
Het stel keert terug naar Canada na de oorlog en krijgt drie kinderen.  



 

 

 

Deze familie foto is 

waarschijnlijk gemaakt in 

de beginjaren van 1940 

kort voordat David naar 

Engeland overgeplaatst 

wordt. Links Davids 

moeder Daisy, dan David, 

zus Patricia en broer 

Brian. Foto David Rose.  

 

David meldt zich op 19 september 1939 aan bij de Canadian Active 

Service Force, no.11 Fortress Signal Company. 

In zijn militaire documenten staat dat David heeft een getinte huidskleur 

heeft, bruin, bijna zwart haar en zijn ogen hebben de bruine kleur van 
hazelnoot. Hij is een gezonde jongeman van ongeveer 1.80m groot en 

68kg zwaar. David is nog vrijgezel.  

Beginnend als Signalman, laten de militaire verslagen zien dat zijn 

militaire carrière snel gaat. Op 24 september 1940 wordt hij bevorderd tot 

Acting Lance Corporal en op 17 december 1940 kwalificeert hij zich tot 

Dispatch Rider, Group ‘C’. Hij wordt bevorderd tot Sergeant op 11 juni 

1941 en in november van hetzelfde jaar gepromoveerd tot 2e Lieutenant.  

 

David wordt op 22 juni 1942 overgeplaatst naar de 7th. Division Signals 

en verbonden aan het CSTC (Cadet Summer Training Centres)  in 

Kingston, Ontario, waar hij op 24 juni 1942 wordt bevorderd tot 

Lieutenant.  
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In november 1943 wordt David overgeplaatst naar Engeland en meldt hij 

zich bij de 1st Canadian Signals Reinforcement Unit. Hij verblijft in 

Engeland tot juli 1944, waarna hij verscheept wordt naar Frankrijk. Vanaf 

dit moment hoort David bij het 2nd Canadian Corps HQ Signals. Hij wordt 

toegevoegd aan het 3rd Div Signals en in december 1944 bevorderd tot 

Acting Captain. Hij geeft leiding aan de “J” sectie die ter ondersteuning is 

toegevoegd aan de 7th Canadian Infantry Brigade. 
 

De twee Canadese Infanterie Divisies worden richting Moyland en de weg 

tussen Goch en Kalkar in Duitsland gestuurd. In de 48 uur die nodig zijn 

om de omgeving vrij te maken van de vijand ondervinden ze hevige 

tegenstand van de Panzer Lehr divisie.  

 

Op 18 februari 1945 worden eenheden van de 7th Brigade ingezet voor 

van een aanval op een klein bos om van daaruit de weg naar Kalkar in te 

nemen. De eenheden moeten een tactische verbindingskabel leggen 

zodanig dat deze parallel loopt aan de weg naar het bos, in het volle zicht 

van de vijand die in loopgraven in het bos zit.  

 

Het is een ingewikkeld plan en de timing moet zo zijn dat alle 

communicatie in het gebied via de verbindingskabels naar alle units 

behouden blijft tijdens de uitvoering van het plan. Gedurende twee dagen 

en nachten ligt de weg naar het bos onder zwaar artillerie-en mortier 

vuur. Maar een Signals Corporal* , die niet gerust of gegeten heeft en 

waarvan enkele van zijn manschappen gesneuveld of gewond zijn, meldt 

zich dapper om een verbindingskabel aan te leggen. Even voor 

middernacht lukt het  hem om de verbindingskabel aan te leggen die zo 

goed is dat de kabel alle beschietingen doorstaat.  

 

* Later wordt bekend dat dit Corporal E.A. Stanley was, hij wordt voor 

deze actie beloond met de Military Medal. 

 
De volgende dag is dezelfde brigade in Beek, Nederland, nog steeds in 

zware gevechten verwikkeld. De Regina Rifles en Canadian Scottisch staan 
vooraan in het heetst van de strijd. 2 Signalmen van de “J” sectie waren 

aan het werk aan de verbinding met de regimenten, toen hun Captain 
informeerde naar hun vorderingen. De mannen uiten hun bezorgdheid 

over het feit dat het ze niet lukt de verbinding met de Canadian Scottish 
te herstellen. De Canadian Scotts verkeren in een moeilijke 

omstandigheden. Als David ter plekke komt is er hevig mortier vuur in dit 
gebied, hij verzameld zijn mannen van de verbindingstroepen en gaat op 

pad om de oorzaak van het probleem te vinden.  
 

In een open veld, dichtbij de weg naar het bos vinden ze de breuk in de 

kabel en hebben net hun Weasel voertuig gestopt om te beginnen aan de 



reparatie, wanneer David en een aantal infanteristen dodelijk getroffen 

worden door mortiervuur.  
 

Het bericht over de breuk in de kabel wordt naar het brigade 

hoofdkwartier gestuurd, van waaruit een Corporal naar voren gestuurd 
wordt, die de kabel uiteindelijk heeft gerepareerd.  

David sneuvelt op 19 februari 1945 op een leeftijd van 25 jaar. Hij wordt 
eerst begraven op een tijdelijke begraafplaats in Bedburg, rij 1 graf 1. 
Later wordt hij herbegraven in Groesbeek, graf X1.G.15.  

Zijn grafsteen draagt de tekst: “For Ever Young”.  

Voor zijn diensten is David beloond met:  

France & Germany star war medal  

Defense medal 

  War medal 

  Canadian volunteer service medal and clasp 
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David’s naam is opgenomen in het Memorial van het voormalige Brigg 

gymnasium bij de Sir John Nelthorpe School in Brigg, Engeland, ter 
herinnering aan de vijftig voormalige studenten wie hun leven verloren 

hebben in de Tweede Wereld oorlog.  

In Winterton Engeland is Davids naam goedgekeurd door de raadsleden in 

december 2017 en op Memorial Day in 2018 wordt er voor het eerst een 
houten herdenkingskruisje geplaatst met Davids naam erop. Zijn naam zal 

toegevoegd worden aan het Winterton War Memorial, welke te vinden is 
op het kerkhof van de All Saints’ kerk.  

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens Remembrance Day op 11 november 2018 wordt David Loughnan’s naam voor het 

eerst opgelezen. Een houten herdenkingskruisje met zijn naam erop is geplaatst door 

lokale schoolkinderen bij het Winterton War Memorial. Met dank aan Estelle Mumby van 

Winterton Remembers. 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                 


