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MUZZELL, Charles     

Private 

Royal Canadian Army Service Corps 

Attached to the 3rd Squadron 

21st Armoured Regiment (Governor 

General’s Foot Guards) 

B48910 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles (Charlie) Muzzell is geboren op 29 januari 1906 als zoon van 

ouders van Duitse afkomst, Charles Muzzell (1874-1946) en Julie Adie 

Bleich (1876-1938), in Chatsworth, Grey County, Ontario. 

 

Het gezin woont op een boerderij in Williamsford, Ontario, en bestaat uit 

Walter Frederick (1903-1961), Charles (1906-1945), John (1907-1996), 

Christena (1910-1979), Minerva Alice (1915-1991) en Nelson Alexander 

(1917-1991). 

 

Nadat Charles de openbare school heeft voltooid tot grade 7, gaat hij op 

jonge leeftijd werken als boerenknecht en later neemt hij baantjes aan in 

de houtindustrie als transportarbeider bij het afvoeren van houtblokken. 

 

Charles trouwt op 16 september 1931 met Jean Ada Miller (1917-1984) in 

het nabijgelegen Desboro, Ontario. De kinderen van het echtpaar zijn 

Charles George (1933-2011), Jean Adie (1938-2019) en Beatrice Elizabeth 

(1942-heden). 
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Op 7 mei 1941 meldt Charles zich in Toronto, 

Ontario, aan bij de Grey and Simcoe 

Foresters, een reserve regiment van het 

Canadese leger. Hij is 1.65 m lang en weegt 

54 kg. Zijn broer Nelson meldt zich aan bij de 

Royal Canadian Air Force en dient overzee. 

 

Op 4 oktober 1942 volgt Charles 

kookcursussen en wordt kok bij het Royal 

Canadian Army Service Corps. Hij kwalificeert 

zich ook als chauffeur Class III voor 

voertuigen. Zijn derde kind, Beatrice, wordt 

geboren in november 1942, vlak voordat hij 

Canada verlaat om naar Europa te gaan. 

   

                       Nelson and Charlie. 

 

Private Charlie Muzzel wordt op 16 juni 1943 naar het Verenigd Koninkrijk 

verscheept. Hij is verbonden aan het 21st Armoured Regiment (The 

Governor General’s Foot Guards). Met dit tankregiment wordt hij op 22 

juli 1944 naar Frankrijk gestuurd. 

 

 

 

 

Volgens zijn dochter Beatrice Heighes, 

Charles behoort tot de 

pinkstergemeente, “wordt hij kok 

omdat hij een godvrezende man is. 

Tegen mijn moeder zegt hij: “Ik geloof 

niet in het dragen van een pistool …”. 

 

 

 

 

Charlie. 
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Het 21st Armoured Regiment voert strijd in Frankrijk, België 

en Nederland. Private Muzzell is verbonden aan het 3d 

Squadron dat onder leiding staat van majoor E.M. Smith, die 

beroemd wordt om de aanvalskracht met zijn tanks in de 

Slag om het Rijnland. 

 

 

In het begin van 1945, op 5 januari, schrijft Charles een brief aan zijn 

echtgenote Ada en de drie jonge kinderen. Hij schrijft: “Ik heb niet 

gedronken om me gelukkig te voelen, want er is niets zo belangrijk in de 

wereld dan jij en de kinderen”. 

Zijn brief komt waarschijnlijk aan nadat Ada een officieel bericht heeft 

ontvangen, dat persoonlijk afgeleverd wordt door twee geüniformeerde 

soldaten. 

In het bericht staat dat op 7 januari 1945 Private Charles Muzzell is 

overleden aan de gevolgen van een ongelukkige schietpartij in zijn verblijf 

in de omgeving van ’s-Hertogenbosch. Een militair onderzoek verklaart 

een andere Canadese militair schuldig aan “onachtzaam omgaan met  zijn 

wapen” wanneer zijn pistool afgaat en de dood van Charles tot gevolg 

heeft. De twee soldaten, die samen gediend hebben sinds de landing in 

Frankrijk, zijn aan het kaarten. 

 

Hij wordt begraven in een tijdelijk graf in ’s-Hertogenbosch, maar zijn 

stoffelijk overschot wordt later verplaatst naar de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats Groesbeek, graf XVII. C. 2. 

 

De inscriptie, die door de familie wordt gekozen, luidt: 

“Precious in the sight of the Lord is the death of His Saints, Psalm 

CXVI.15. “ 

 

 

Het Canadese leger kent hem postuum de volgende onderscheidingen toe: 

1939-1945 Star, France & Germany Star, Defence Medal, War Medal 

1939-1945, Canadian Volunteer Service Medal with Clasp. 

Zijn weduwe, Ada Muzzell, ontvangt het Memorial (Silver) Cross, dat 

uitgereikt wordt aan weduwen wier geliefden sterven tijdens actieve 

dienst in oorlogstijd. 
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Biografie beschikbaar gesteld aan Faces To Graves, met dank aan Kurt 

Johnson. 

 

 

  

 

 

In het voorjaar van 2011 reist zijn zoon 

Chuck Muzzell naar de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats Groesbeek, om 

hulde te brengen aan zijn vader en zijn 

graf te bezoeken. Zijn zus Bea Heighes 

zegt: “Chuck vindt dat hij daar heen 

moet om het graf van onze vader te 

bezoeken. Hij komt terug in Canada op 

7 mei, maar hij sterft op 17 mei ”. 

 

 

 

 

 

 

 

De dochters van Charles zijn naar de Canadese Oorlogsbegraafplaats 

Groesbeek afgereisd om het graf van hun vader te bezoeken: Bea Heighes 

in 1978 en Jean Swicker in 1964. 


