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Persoonlijke informatie: Charles Reginald Mills wordt geboren op 23 

oktober 1923 in Chipman, New Brunswick als zoon van John F. Mills en 

Gladys N. Mills. Hij komt uit een gezin van acht kinderen: zes jongens en 

twee meisjes. De broers van Charles heten John, Lloyd, Garnet, Ronald en 

Hazen. Zijn zussen heten Francis en Marjorie. Op 7-jarige leeftijd verhuist 

Charles Mills en zijn gezin naar Hawthorne Avenue Extension in Saint 

John. De familie behoort tot de United Church of Canada. 

 

Charles familie en vrienden noemen hem liefdevol Reggie. Hij en zijn 

broers en zussen groeien op bij Lily Lake in Saint John. Hij geniet van 

recreatieve activiteiten zoals zwemmen in het meer in de zomer en 

schaatsen op het meer in de winter. Hij geniet ook van bepaalde vakken, 

met name loodgieterij. Ten tijde van zijn indiensttreding is hij in zijn derde 

jaar van zijn opleiding tot loodgieter. 

 

Reggie is een vrolijke jonge man die altijd wordt omringd door gelach. Hij 

is een kleine man als hij 19 is aangezien hij slechts 1,65 m lang is en 76 

kilo weegt. Hoewel hij klein van gestalte is en geen eerdere militaire 

ervaring of training heeft, gaat de ongehuwde tiener met blauwe ogen in 

dienst bij het Canadese leger op 18 januari 1943. 
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Militaire bewegingen:  

Op 1 april 1943 wordt Mills opgeleid als Sapper (soldaat bij de Genie) bij 

C.F.B. Petawawa, 170 kilometer ten noordwesten van Ottawa. Hij krijgt 

daar meer dan 3 maanden training en gaat dan met verlof van 3 juni tot 

16 juni. Na zijn terugkeer verblijft hij in Ottawa tot 20 juli 1943. Op die 

dag wordt hij overgebracht naar Windsor, Nova Scotia waar hij naar het 

Transit Camp gaat om zijn training op Canadese bodem te voltooien. 

Op 2 september 1943 wordt Charles Reginald Mills in dienst genomen bij 

de Canadese Engineer Reinforcement Unit als hij van boord gaat in het 

Verenigd Koninkrijk. Op 2 december 1943 gaat Reggie deel uitmaken van 

het 8e Field Squadron. Hij blijft tot 24 juli van het volgende jaar in het 

Verenigd Koninkrijk trainen en zich voorbereiden op de uiteindelijke strijd. 

Op 24 juli 1944 verlaat Reggie samen met het 8th Field Squadron het 

Verenigd Koninkrijk en gaat de volgende dag van boord in Frankrijk. 

Omdat hij erg gelovig is, heeft Reggie altijd een exemplaar van het 

Nieuwe Testament bij zich als hij in het buitenland is. Hij ontvangt de 

Canadian Volunteer Service Medal and Clasp. Het 8th Field Squadron trekt 

langzaam op naar de Rijn, waar hij de rest van zijn leven zal blijven. 

Reggie en zijn eenheid zullen deelnemen aan operatie Blockbuster en de 

strijd tegen Duitsland om de controle over het Rijnland. 

 

De laatste dagen:  

De Royal Canadian Engineers spelen een belangrijke rol in Operation 

Blockbuster die eind februari en begin maart 1945 plaatsvindt. Dit is een 

onderdeel van de grotere Operation Veritable. Het doel van Operation 

Blockbuster is het Rijnland in te nemen, een strook land tussen de Maas 

en de Rijn die op dat moment door Duitsland wordt bezet. 

 

Na de Slag om de Schelde neemt het Canadese leger gedurende drie 

maanden niet deel aan grootschalige operaties tot Operation Blockbuster. 

De operatie begint op 8 februari 1945 met een reeks 

luchtbombardementen. Veel mannen komen in deze periode om het leven 

en nog meer raken zwaargewond of lijden aan uitputting en stress. Het 

dodental aan het einde van Operation Blockbuster bedraagt ongeveer 

4000 en meer dan de helft van de doden is Canadees. 

 

De Duitsers zijn vastbesloten om het Rijnland te behouden. Ze worden 

sterk beïnvloed door nationalisme en weten dat ze nu vechten voor hun 

vaderland, waardoor ze nog harder vechten. Er ontstaat een steeds groter 
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probleem bij de Canadese troepen als soldaten worden gedood en niet 

vervangen kunnen worden vanwege een gebrek aan getrainde mannen. 

Hoewel dit een probleem is geworden, is Mackenzie King (de Canadese 

premier) terughoudend om Canadezen te dwingen om tegen hun wil in 

overzeese gebieden te gaan vechten. De eerste keer dat het Canadese 

leger op Duits gebied gaat vechten is in de slag om het Rijnland en ze 

weten dat het geen gemakkelijke overwinning zal worden. 

Het gebied is erg nat omdat de Duitsers het hebben laten overstromen om 

een puinhoop van de Canadese operaties te maken. De Royal Canadian 

Engineers bouwen een weg om het transport naar het hoofdkantoor dat 

ook onder water staat te vergemakkelijken. Reggie en de Royal Canadian 

Engineers voeren veel van hun gevechten uit in de bossen. Vaak stuiten 

ze op haarden van zware weerstand waar ze zich vastberaden doorheen 

vechten. Op een dag in maart bezoekt Winston Churchill de Royal 

Canadian Engineers en de geallieerden om hen aan te moedigen door te 

vechten. 

7 maart 1945 is een koude en vochtige dag in het Rijnland. Er is veel 

bloedvergieten. Veel mannen zijn omgekomen bij gevechten in het 

Rijnland en dit brengt de Canadezen naar de buitenwijken van Xanten en 

Veen. Het is op deze dag, tijdens de gevechten, dat Charles Reginald Mills 

op 21-jarige leeftijd wordt gedood, met zijn Nieuwe Testament op zak. Hij 

wordt begraven op de tijdelijke begraafplaats van Bedburg in Duitsland. 

 

Lest We Forget:  

Charles Reginald Mills wordt herbegraven op de Canadese militaire 

begraafplaats Groesbeek, ongeveer 6,5 kilometer ten zuidoosten van 

Nijmegen, Nederland. Grafreferentie VII. F. 10. 

 

Zijn moeder ontvangt zijn militaire medailles zoals: 

  - 1939-45 Star 

  -  France & Germany Star 

  - Defence Medal 

  - War Medal 

  - 1939-45 CVSM & Clasp 

  

Hij is 21 jaar oud als hij sterft. Zijn Nieuwe Testament wordt naar zijn 

verdrietige familie gestuurd en is tot op de dag van vandaag een dierbaar 

bezit van zijn nicht Doreen. 
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Video van een student op de Belleisle Regional High School als onderdeel 

van het Lest We Forget-initiatief van de school: 

http://youtu.be/MO126hrnIeE 

 

 

 

 

 

 

 

Levensverhaal met dank aan het Lest We Forget-initiatief van de Belleisle 

Regional High School, Springfield, NB, beschikbaar gesteld aan Faces To 

Graves, met dank aan Stephen Wilson. 

 

Persoonlijke informatie: 

Doreen Woodroffe, nicht van Charles Reginald Mills. Geïnterviewd 2010. 
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                     Charles Reginald Mills is de jongeman helemaal rechts boven. 

                Bron: uit de collective van Doreen Woodroffe, nicht van Reggie Mills. 


