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Ervin Muth       

Private 

South Saskatchewan Regiment 

Royal Canadian Infantry Corps 

H 1333 

   

 

 

 

          

 

 

Ervin wordt geboren op 22 mei 1922 in Gretna, Manitoba. Hij is het oudste 

kind van Tofel (Tom) en Eva Muth uit Inwood. Vader Tofel is geboren in 

Polen en is van Duitse afkomst. Moeder Eva (meisjesnaam Schnell) is 

eveneens van Duitse afkomst. Ervins ouders trouwen op 10 juli 1921 in 

Overstone. Ervin heeft een broer, Raymond R., en vier zussen: Renatha 

Neroda, Elsie, Evelyn en Shirley. Het gezin is luthers en leeft een gelukkig 

gezinsleven.  

 

Een van Ervins zussen herinnert zich Ervin als: 

“Hij hield van het werken aan motoren, het uit elkaar en weer in elkaar 

zetten van onderdelen en het geheel weer draaiend krijgen. Hij had van 

nature een goed karakter en hij was een grote plager. Hij hield van zijn 

gitaar en het zingen en jodelen van zijn favoriete liedjes. We konden hem 

al van ver horen aankomen. Ik herinner me hoe hij ski’s voor ons maakte, 

hij stoomde de eindjes om er de juiste buiging in te krijgen. Het was een 

geweldige tijd welke we met hem hadden. He liet het leven toen de oorlog 

bijna aan het einde was. Terwijl hij in Nederland verbleef, raakte hij 

bevriend met een Nederlands koppel. Zij bleven in contact met de familie 

en zorgden voor het graf van Ervin. Mijn jongste zuster en haar 

echtgenoot hebben enkele jaren later het graf van Ervin bezocht. Tranen 

kwamen met de herinneringen. Toen we een foto van zijn graf zagen, 

konden we dit alles eindelijk afsluiten en achter ons laten”.  
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Ervin gaat naar een plattelandsschool in Manitoba. Hij verlaat de school op 

een leeftijd van 14 jaar om op de boerderij van zijn familie te helpen. Zijn 

werkachtergrond is agrarisch werk, waarbij hij ook ervaring heeft 

opgedaan in het rijden met tractoren en vrachtwagens. Hij is goed in 

timmerwerk en motortechniek.  

Ervin houdt van de lokale, sociale evenementen, maar hij drinkt geen 

alcohol. Hij heeft niet de kans gehad om sporten te beoefenen, maar hij 

vindt jagen en de schietsport leuk. Ervin kan gitaar spelen en hij is best 

goed in tekenen.  

 

Ervin meldt zich voor het leger op 12 januari 1943 in Winnipeg, Manitoba. 

Tijdens zijn interview zegt hij dat hij graag wat meer onderwijs had 

gehad. Over zijn eigen persoonlijkheid zegt hij: 

 “Ik heb het idee dat ik min of meer een stil persoon ben, maar ik hou 

zeker wel van een goede grap. Ik vind het fijn op de boerderij en ik ben 

niet ontevreden, maar ik ben blij dat ik kan helpen in het verdedigen van 

Canada”.  

Legerexaminator Captain J.E.L. Black beoordeelt Ervin tijdens zijn 

aanmelding als “een zeker en goedlachs type, door en door betrouwbaar 

en loyaal”.  

 

Ten tijde van zijn aanmelden is Ervin ongeveer 1.72m lang en 70kg 

zwaar. Hij heeft grijze ogen en donkerbruin haar. In 1932 heeft hij zijn 

linkeronderarm gebroken. Naast de vaccinatie littekens heeft Ervin ook 

littekens op zijn kin en linkerschouderblad. Zijn gezondheid is goed, op 

een rugpijn zo nu en dan na. Ervin is een vrijgezelle man.  

 

Ervins militaire verslagen laten zien dat hij opgenomen wordt in de No.10 

DD (CA) “E” compagnie als private op 12 januari 1943. Op 20 januari 

1943 is hij overgeplaatst naar de “B”compagnie.  

Ervin start zijn training op 30 januari 1943 bij het 100th Canadian Army 

Basic Training Centre in Portage la Prairy in Manitoba.  

Vanaf 16 april 1943 vervolgt hij zijn training aan het A15 Canadian 

Infantry Training Centre, Camp Shilo. Daar kwalificeert Ervin zich als 

Bricklayer “Group C” op 12 januari 1944.   

Na het afronden van zijn training, wordt Ervin ingescheept in Canada op 

16 februari 1944 en op 17 februari wordt hij toegevoegd aan de 2nd 
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Canadian Infantry Reinforcement Unit Overseas. Ervin komt aan in het 

Verenigd Koninkrijk op 25 februari 1944. 

Op 29 juli 1944 wordt Ervin in het Verenigd Koninkrijk weer ingescheept 

en op 31 juli komt hij aan in Frankrijk.  

 

Het South Saskatchewan Regiment (onderdeel van de 6th Infantry 

Brigade, 2nd Canadian Infantry Division) bevindt zich op dat moment al in 

Frankrijk. Het heeft zich in augustus 1944 van Ifs naar Rouen gevochten. 

Op 1 september verplaatst het regiment zich van Rouen naar Dieppe.  

Ervin wordt opgenomen in het South Saskatchewan Regiment op 2 

september 1944. Op 8 september 1944 steken zij de Belgische grens over 

en Ervin arriveert met het regiment in Nieuwpoort (Neuport).  

Op 11 september 1944 raakt Ervin gewond, een mortiergranaat 

veroorzaakt een wond in zijn linkerdijbeen.  

 

 

 

De verwonding vermeld in 

Ervins militaire verslagen.  

 

 

Bron: Library and Archives Canada. 
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Ervin wordt naar het 105 (British) General Hospital in Ranchy, Frankrijk, 

gebracht, waar hij op 12 en 26 september geopereerd wordt aan zijn 

verwonding. Op 2 oktober wordt hij verplaatst naar het 110 (British) 

General Hospital in Bayeux, Frankrijk, om verder te herstellen.  

Wanneer Ervin in het hospitaal verblijft, is het South Saskatchewan 

Regiment inmiddels het Prins Albertkanaal overgestoken. In het begin van 

oktober steken zij ook de Belgisch/Nederlandse grens over en arriveren in 

Zuid-Beveland.  

Ervin meldt zich weer voor volledige dienst op 18 oktober 1944, enkele 

dagen voor Operatie Vitality (“slag om de Schelde”) van start zal gaan op 

24 oktober 1944. Op 30 oktober valt geheel Zuid-Beveland in geallieerde 

handen.  

Vanaf 1 november wordt de 2nd Canadian Division, dus ook Ervin en het 

South Saskatchewan Regiment, teruggetrokken uit de strijd om tot rust te 

komen in de omgeving van Antwerpen, Willebroek, in België.  

Op 6 november 1944 worden de nieuwe orders voor het South 

Saskatchewan Regiment ontvangen: het houden van het bruggenhoofd 

over de rivier de Waal in de omgeving van Nijmegen in Nederland.  

Ervin en het regiment arriveren in Molenhoek op 9 november 1944.  

Vanaf 1 december 1944 zitten zij in de omgeving van Mook en Malden en 

op 8 december arriveren ze in Groesbeek. Na vervolgens gestationeerd te 

zijn geweest in Cuijk, Landgoed Driehuizen, en Nijmegen arriveren Ervin 

en het regiment weer in Mook op 10 januari 1945.  

Ervin sneuvelt in de strijd in de omgeving van Mook in Nederland, op 13 

januari 1945 op een leeftijd van 22 jaar oud. Volgens de 

oorlogsdagboeken van zijn regiment zijn er die dag twee slachtoffers te 

betreuren door vijandelijk sluipschuttervuur:  

 

Het War Diary Report van 13 januari vermeldt 2 slachtoffers door 

vijandelijke sluipschutters.  
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Ervin is eerst begraven op de tijdelijke Canadese begraafplaats 

Jonkerbosch in Nijmegen. In 1946 is hij herbegraven op de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats Groesbeek, graf III. C. 3. 

 

Op zijn grafsteen staat de tekst:  

 

“beyond the gate may our loved one find happiness and rest in peace”  

 

Voor zijn diensten, is Ervin beloond met: 

1939-1945 Star.  

France & Germany Star.  

War medal 1939-1945.  

Canadian volunteer medal and clasp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal Kim Huvenaars, Research Team Faces To Graves. 

Bronnen: 

Library and Archives Canada 

Commonwealth War Graves Commission 

Catherine Precourt & Stonewall Municipal Heritage Committee.  

D. Toews, Manitoba Historical Society 

‘A Place of Honour’ Manitoba War Dead Commemorated in its Geography. Door:  

Manitoba Geographical Names Program, Provincial Toponymist – Des Kappel, 

Manitoba Sustainable Development, Province of Manitoba. 

Doug Chisholm Woodland aerial photo’s 
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Het meer Muth (52/E14), ten noordwesten van West Hawk Lake, is 

vernoemd naar Ervin Muth in 1974.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Het Stonewall War Memorial waarop Ervins naam is vermeld. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het monument in Teulon ter herinnering 

aan de lokale mannen die gesneuveld 

zijn in dienst. Ervins naam wordt hierop 

vermeld. 

  

 

  


