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Fannon, Charles Llewellyn   

 

Private  

 

Lake Superior Regiment (Motor) 

 

Royal Canadian Infantry Corps 

 

1st Canadian Army, 4th Armoured 

Brigade 

 

L-107445 

 

 

 

 

 

 

 

Charles (Charlie/Chaz) Llewellyn Fannon wordt geboren op 3 november 

1924 in Colfax Saskatchewan, Canada. Zijn ouders zijn Charles Newton 

Fannon en Ruth Eunice Fannon-Mills, beiden afkomstig uit de United 

States of America.  

Charles is het zesde kind van 12 

kinderen Fannon. Zijn oudere 

broers en zussen zijn: Harrison 

Monroe,  Leona May,  Chester 

William, Lester Gordon (overleden 

voor Charles geboren werd) en 

Emory Lawrence. 

Zijn jongere broer en zussen zijn: 

Margaret Rose, Violet Ruth, 

Rebecca Ellen, Laural Hope, Warren 

Mark en Iome.   

 

 

familiefoto 1939 (Iome) 
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Charles en de andere kinderen in het gezin krijgen een Protestant 

Christelijke opvoeding. Ze belijden hun geloof bij de Church of England. 

Charles blijft, eenmaal volwassen, zijn geloof trouw, want de familie wordt 

verteld dat Charles hymnes speelt op zijn mondharmonica bij zijn 

Nederlandse gastfamilie en dat deze mensen tot tranen toe geroerd zijn. 

Charles gaat naar de lokale basisschool nabij Porcupine Plains tot en met 

groep 8. Gedeeltelijk volgt hij nog onderwijs voor groep 9 maar gaat dan 

toch van school om betaald (ongeschoold) werk te gaan doen thuis op de 

boerderij, bij andere boerderijen en in de bossen. 

Charles houdt van muziek, hij komt uit een muzikale familie. Hij speelt 

mondharmonica (zat altijd in zijn tas, ook toen hij overleed), viool, banjo 

en autoharp (soort citer).  

 
 

 

 

 

       Oscar Schmidt Autoharp. 

 

Deze instrumenten zijn thuis ter beschikking. Hij speelt puur op zijn 

muzikale gehoor. Ook zingt hij volgens zijn jongste zus waarschijnlijk 

goed. Hij leest best veel, vooral fictie en strips en hij luistert graag naar 

de radio. Volgens zijn zus is Charles een vrolijke jongen, altijd in voor een 

grapje. 

Charles rijdt paard. In de familie wordt het verhaal verteld dat Charles 

zonder zadel, gewoon of achterstevoren op een paard rijdt om de paarden 

naar de put te brengen om te drinken en weer terug. 

Ook houdt Charles van vissen en jagen, in de jaren dertig eten ze graag 

wild. Sporten doet hij graag, vooral hockey, baseball, softbal en biljarten. 

Charles drinkt geen alcohol. 

In juli 1942 meldt Charles zich bij de vrijwillige Reserve van het Leger in 

Dundurn. Bij zijn officiële aanmelding bij het Canadese leger op 4 

november 1943 in Regina heeft hij zijn vrachtwagen- en tractorrijbewijs 

al. Twee oudere broers van Charles zijn gelegerd in Italië en één broer 

traint ook op de legerbasis in Regina. 

Op zijn medisch keuringsformulier staat vermeld dat Charles 1.76 (5 foot 

9 inches) meter lang is, licht bruin haar en blauwe ogen heeft.  
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Op zijn Personnel Selection Record wordt 

vermeld dat Charles een ‘doorsnee’ jongen is 

met een goede lichamelijke conditie, 

vriendelijk, alert en werkt goed mee. Hij heeft 

de goede houding om een nuttige soldaat te 

zijn. 

 

 

 

 

 

Charles traint in Canada in Regina, Woodstock en Camp Borden. Op 30 

augustus 1944 komt Charles in Engeland aan voor verdere voorbereiding 

en op 2 oktober 1944 zet hij met het Lake Superior Regiment (Motor) voet 

aan wal in Frankrijk. 

Zoals eerder al vermeld vermaakt Charles graag zijn collega’s en zijn 

gastgezin met muziek die hij speelt op zijn mondharmonica. Ook heeft hij 

eens een Nederlands gezin bevrijdt, die zich schuil hielden in een 

kippenhok.  

Voor operatie Veritable vechten de Canadezen op de grens tussen 

Nederland en Duitsland in en nabij het Reichswald en Hochwald. 

Tijdens de gevechten bij Xanten wordt Charles gedood op 1 maart 1945. 

Charles wordt tijdelijk begraven in Udemerbruch bij Xanten in Duitsland, 

plot 1, rij 1, graf 1. 

Kort na de bevrijding wordt Charles herbegraven op de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats Groesbeek, graf XXV. C. 1. 

 

 

Op zijn grafsteen staan de woorden:  

 

“FOR HE THAT SHEDS HIS BLOOD FOR ME IS MY BROTHER”. 

 

Onderscheidingen: 

- 1939-1945 Star 
- France & Germany Star 

- Defence Medal 
- War Medal 1939-1945 

- Canadian Volunteer Service Medal with clasp 
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Levensverhaal: Marian Straatman, Research Team Faces To Graves. 

 

Bronnen: 

Met dank aan Iome MacKenzie-Fannon, jongste zus van Charles 

Commonwealth War Graves Commission 

Library and Archives Canada 

 

 

 
 

5 mei 2020 

Tulpen op alle graven ter ere van 75 jaar leven in vrijheid in Nederland 

foto: Marian Straatman 
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   Herinnering aan Charles Fannon door Iome. 


