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Sedgman, Alfred Thomas   

Lance Corporal/stretcher bearer 

The Argyle and Sutherland 

Highlanders of Canada (Princess 

Louise’s) Regiment 

A49582  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfred Thomas Sedgman, ook wel Archie of Fred genoemd, ziet het 

levenslicht in het plaatsje Truro, Cornwall, Engeland, op 10 juli 1920. Fred 

is de oudste van de kinderen van Florence Mansell en Thomas John 

Sedgman. Hij heeft twee broertjes, Donald en Lionel, en twee zusjes, Joan 

en Violet. In juni 1926 maakt het gezin de overtocht naar Canada op de 

SS Minnesota. Ze settelen zich in Chatham, Ontario. Het gezin is lid van 

de United Church of Canada. 

Fred gaat met zijn broertjes en zusjes naar de McKeough basisschool. Hij 

is lid van de scouting en hij tekent graag. Na de basisschool gaat hij naar 

de Chatham Vocational School, maar naar anderhalf jaar besluit hij om te 

gaan werken bij de assemblagefabriek International Harvester Compagny. 

Hij staat aan de lopende band en bevestigt de bedrading aan 

vrachtwagens.  

In juli 1940 meldt hij zich voor een medische keuring. In het rapport staat 

te lezen dat hij 1.73 m. lang is en 58 kg. weegt. Hij heeft zwart haar en 

bruine ogen. Hij slaagt glansrijk voor de keuring en hij meldt zich twee 

dagen later aan bij het Kent Regiment. Als ambitie geeft hij aan dat hij 

graag eerste hulp wil leren geven zodat hij dat straks ook in de 

assemblagefabriek kan toepassen na de oorlog. 

Fred volgt meerdere opleidingen binnen het leger waardoor hij zich pas 

vier jaar later aansluit bij zijn kameraden aan het front. In deze vier jaar 
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richt hij zich voornamelijk op de opleiding voor het verlenen van eerste 

hulp. Ook leidt hij andere soldaten hierin op.  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

      Instructie brancarddrager in British Columbia. 

Door deze functie reist hij heel Canada door; iets wat hij als burger niet 

heeft kunnen betalen. Hij komt op de volgende bases: London M.C. (mei 

1941), Niagara Camp (dec.1941), New Westminster, B.C. (juli 1942) en 

Terrace B.C. (jan. 1943).  

 

 

Tussendoor verlooft hij zich met 

Florence Jean Coleman uit Croton. 

Het huwelijk vindt plaats in Chatham 

op 13 december 1941. 

 

Negen maanden later op 28 

september 1942 wordt dochter Donna 

Jean geboren. Helaas mag Fred, de 

kersverse vader, niet naar huis om 

zijn dochter Donna Jean te 

bewonderen en zijn vrouw bij te 

staan.  

 

 

                     Fred en Jean nieuwjaar 1941. 
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Ondertussen meldt zijn jongste broer 

Lionel zich aan bij de Royal Canadian 

Airforce om Europa te bevrijden.  

 

 

     

Fred en Lionel, 

Chatham 1943. 

 

 

 

 

 

 

          Lionel op een later moment. 

 

Na zijn promotie tot Lance Corporal wordt Fred overgeplaatst van Tofino 

(jan. 1944), naar Courtenay, B.C. (juni 1944) en naar zijn 

eindbestemming Calgary (juni 1944). In Calgary neemt hij afstand van 

zijn benoeming tot Lance Corporal en voegt zich weer bij het Kent 

Regiment om als lid van het medische team richting Europa te gaan. 

Op 4 juli krijgt hij zijn twee weken 

verlof om, voor zijn overtocht naar 

Europa, nog een keer zijn vrouw, 

dochtertje en familie te bezoeken.  

        

Op 1 augustus vertrekt hij vanuit 

Halifax en komt op 10 augustus aan in 

Engeland. Daar komt hij in het 

ziekenhuis terecht vanwege problemen 

met zijn nieren. Pas op 4 november 

1944 maakt hij de overtocht naar het 

vaste land als brancarddrager 

(stretcher bearer) bij de Argyll and 

Sutherland Highlanders of Canada 

(Princess Louise’s). 

 

                                                                                  Het gelukkige gezinnetje… 
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Als brancarddrager bij de Argyll and Sutherland Highlanders of Canada 

komt hij in Frankrijk, België en  

Nederland terecht. Hij is dan 21 jaar. In een brief uit België schrijft hij zijn 

echtgenote dat de Belgen goedgekleed zijn maar dat er wel voedseltekort 

is. Hij stuurt nog, wat zijn laatste pakje zal zijn, kleine houten klompjes 

en een klein flesje met parfum en wat buitenlands geld op naar zijn 

echtgenote en tweejarige dochter thuis.  

Op 26 februari 1945 slaat het noodlot toe. De Argyll and Sutherlands 

Highlanders of Canada proberen door te breken bij de Duitse Siegfried 

Linie. Ze bezetten de oostkant van de Duitse plaats Udem waar ze onder 

zwaar mortiervuur proberen de Duitsers uit een aantal huizen te 

verdrijven. Ondertussen proberen Duitse sluipschutters dit te voorkomen. 

Eén van de kameraden van Fred wordt geraakt door een sluipschutter en 

ligt open en bloot in het veld. Fred gaat erop af om hem eerste hulp te 

verlenen en om hem naar een veilige plek te brengen. Op dat moment 

explodeert er een mortier vlak bij hen. Granaatsplinters komen terecht in 

de Freds borst en rug, waardoor hij zelf zwaargewond raakt en nog 

dezelfde dag overlijdt. Fred is dan 24 jaar oud. Freds echtgenote wordt 

per telegram geïnformeerd dat Fred is overleden aan verwondingen die hij 

heeft opgelopen in de strijd.  

Zijn kapitein schrijft Freds echtgenote een condoleancebrief waarin staat 

dat Fred in het ziekenhuis is overleden en dat hij is begraven met 

volledige militaire eer op de tijdelijke begraafplaats in Bedburg Duitsland. 

Hij benadrukt het belang van brancarddragers die alles doen om 

gewonden te helpen, met gevaar voor eigen leven. Hij benoemt dat 

brancarddragers helden zijn en dat Fred er zeker één van is. 

Door zijn verdiensten voor het Canadese leger is hij gehuldigd met de 

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

of Britain Medal en de Canadian Volunteer Service Medal with Clasp. 

 

Alfred Thomas Sedgman ligt sinds 22 januari 1947 begraven op de 

Canadese Oorlogsbegraafplaats Groesbeek, graf IX. F. 3. 

 

Zijn ouders hebben de volgende tekst op zijn grafsteen laten plaatsen: 

 

AGAINST SIN AND EVIL YOU FOUGHT, 

A VICTORY WORTHY 

BUT DEARLY BOUGHT. 
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Levensverhaal Sylvia Thuis, Research Team Faces To Graves.  

Bronnen:  

- Foto’s en informatie, net dank aan Dona Jean Sedgman, dochter. 
- Commonwealth War Graves Commission 

- Library and Archives Canada 
- “…And they never came back!”. The story of C.V.S. students who fought and 
died in World War II.”, by Peter N. Stanojevic 

 
 

         Foto Alice van Bekkum, augustus 2014. 


