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Vibert, Milton Sumner   

Corporal 
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G23221 

 

 

    

 

 

 

Milton Sumner Vibert wordt geboren op Miscou Island, Gloucester County, 

New Brunswick. Hij is de zoon van William Sumner Vibert en Katie 

Jannetta Brune. William is boer en visser en heeft in de Eerste 

Wereldoorlog in het Canadese leger gediend. Milton is een van hun tien   

kinderen. Hij heeft vier broers: Merle, Donald, Lewis en Lyman en vijf 

zussen: Eula, Verna, Betty, Myrele en Alma. Myrele sterft in 1927 en Alma 

in 1933. Het gezin is lid van de Presbyteriaanse kerk. Uit archieven blijkt 

dat Milton zowel Frans als Engels vloeiend spreekt en na het voltooien van 

‘Grade 8’ gaat hij van school af om te werken op de familieboerderij. 

Gedurende de volgende drie jaar werkt Milton ook als kreeftenvisser voor 

de nabijgelegen Windsor Company en soms als timmerman. 

Op 5 juni 1941 treedt Milton in dienst bij het Canadese leger in Bathurst. 

Op de dienstdocumenten vermeldt Milton zijn geboortedatum als 24 

augustus 1922. Documenten verstrekt door zijn moeder, inclusief haar 

huwelijksakte, tonen dat ze op 1 januari 1924 is getrouwd en Milton op 25 

februari 1925 wordt geboren. Miltons doopakte vermeldt ook zijn 

geboortedatum als 25 februari 1925. Deze papieren bevestigen dat Milton 

eigenlijk zestien is als hij zich inschrijft. Het veranderen van geboortedata 

was een veel voorkomend verschijnsel bij jonge mannen die het leger in 

wilden. 

Milton voltooit de basisopleiding in Camp No.70 bij Fredericton. Eind 

augustus wordt hij overgeplaatst naar het Canadese Infantry Training 

Centre (CITC), Camp A-14, bij Aldershot, Nova Scotia, waar hij een 

opleiding voltooit als klasse III chauffeur en klasse III motorrijder.  
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Op 28 februari 1942 vertrekt Milton naar het buitenland en arriveert tien 

dagen later in het Verenigd Koninkrijk. Hij wordt ingedeeld bij de 

Canadian Divisional Infantry Reinforcement Unit (CDIRU) en wordt op 1 

april bevorderd tot Lance Corporal. Milton dient acht maanden als carrier-

chauffeur in het Verenigd Koninkrijk en gaat door met een opleiding 

gericht op dieseltechniek. Hij sluit die met succes af en fungeert als 

instructeur in procedures bij gasaanvallen en gevechtsoefeningen. Milton 

krijgt op 5 juni 1943 de Good Conduct Badge (voor goed gedrag) en 

ontvangt deze opnieuw op 21 februari 1944. 

Tussen februari en augustus 1944 wordt Milton tweemaal beschuldigd van 

AWOL (absent zonder toestemming). Documenten tonen aan dat er beide 

keren geen sprake is van dronkenschap en dat er een bedrag is 

ingehouden op zijn loon. Uit aanvullende documenten blijkt dat hij een 

meisje heeft ontmoet met de naam Joyce Betty Jones die bij haar moeder 

woont in Loubet Street nummer 9, Tooting, Londen, Engeland. Na 

anderhalf jaar verkering vraagt Milton haar ten huwelijk en Joyce zegt ja. 

Op 25 augustus 1944 dient Milton een aanvraag in, vereist door het leger, 

om met Joyce Betty Jones te trouwen. Omdat Joyce nog geen 

eenentwintig is moet haar moeder schriftelijk toestemming geven. De 

aanvraag wordt op 6 september goedgekeurd door het leger en door de 

moeder van Joyce, maar nu is een wachttijd van twee maanden verplicht 

voordat deze effectief wordt. Helaas wordt Milton op 8 september 

overgeplaatst vanuit de versterkingseenheid en over het Kanaal naar 

Frankrijk getransporteerd. Op 19 september wordt hij ingedeeld bij het 

North Shore (NB) Regiment. Milton heeft vermoedelijk gevochten met het 

regiment in Calais in september en in de Slag om de Schelde in oktober. 

In november verhuist het regiment naar Nijmegen om zich voor te 

bereiden op de lente-offensieven. 

In januari 1945, ter voorbereiding op de opmars naar Duitsland, wordt het 

in het gebied rond Nijmegen enorm druk. Het lijkt op Engeland vóór D-

Day, met de opbouw van troepen en ontelbare voorraden. Vóór het 

offensief te lanceren, wil het geallieerde hoofdkwartier echter precies 

weten waar het Duitse leger zich bevindt, hoe sterk het is en wat de 

plannen zijn. Daardoor is er een aanhoudende behoefte aan informatie en 

aan Duitse gevangenen om te ondervragen. Om beide te verkrijgen voert 

de North Shore eenheid, net als alle regimenten, regelmatig gevaarlijke 

patrouilles uit in vijandelijk gebied. Op 8 januari om 16.00 uur geeft 

luitenant-kolonel Rowley het bevel voor een dergelijke patrouille op 

klaarlichte dag. Het doelwit is een nabijgelegen vijandelijke loopgraaf in 

de buurt van Wyler, net over de Nederlands-Duitse grens. 
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Over het met sneeuw bedekte en ondermijnde terrein en gekleed in witte 

sneeuwpakken zetten de manschappen van Maj. D. L. Corbett met 

vlammen werpende Universal Bren Carriers, (z.g. WASPS) en een peloton 

van de D-compagnie onder Sergeant Horace Boulay, de aanval in. De 

Duitsers worden verrast maar reageren vliegensvlug met hevig vuur. Een 

van de WASPS wordt vernietigd door een mijn, een andere wordt geraakt 

door een Duitse granaat en een carrier verliest een van zijn rupsbanden, 

maar de D-compagnie blijft oprukken. Sergeant Boulay springt uit de 

carrier en stormt recht op een Duitse dug-out af. Drie geschrokken 

Duitsers geven zich onmiddellijk over en worden in de carrier geduwd die 

snel terugrijdt naar de North Shore-linie. De missie is volbracht en het is 

allemaal voorbij in twintig minuten, maar de prijs is hoog. Er zijn negen 

North Shore-soldaten gesneuveld en acht gewonden. Een van de dodelijke 

slachtoffers van deze Raid on Wyler Meer is korporaal Milton Sumner 

Vibert. Milton wordt aanvankelijk opgegeven als vermist in actie, maar 

wordt later die dag dood teruggevonden. Hij is 19 jaar oud. 

Voor zijn verdiensten aan Canada ontvangt Corporal Milton Sumner Vibert 

de volgende medailles: 1939-45 Star, France & Germany Star, Defense 

Medal, War Medal 1939-45 en CVSM with Clasp. 

 

Corporal Milton Sumner Vibert ligt begraven op de Canadese 

oorlogsbegraafplaats in Groesbeek, graf I. B. 16. 

 

Uit documenten in zijn nalatenschap blijkt dat Milton en Joyce Betty Jones 

nooit hebben kunnen trouwen. 

 

Biografie door Bruce Morton, brucehmorton@gmail.com 

Bronnen: 
Commonwealth War Graves Commission 

Library and Archives Canada 

 

 

 

 

 

                                             

Biografie beschikbaar gesteld voor Faces To Graves, met dank aan Bruce 

Morton. 

mailto:brucehmorton@gmail.com
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Corporal Milton Vibert – Aldershot, UK.   

Foto Canadian Virtual War Memorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drie zussen van Milton bezoeken zijn graf in 1995 – 50e herdenking van de bevrijding, 

v.l.n.r. Betty Thomas, Victoria Adamson en Verna Gagnon. 
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In 2002 beschreef zijn zus, Victoria Adamson, haar herinneringen aan haar broer Milton: 


