
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAGBOEK UIT MIJN 

KRIJGSGEVANGENSCHAP 

IN DUITSLAND 
 

 

Theodorus Johannes (Theo) van den Hurk  

kgf 1590 
 

  



Inleiding 
Gegevens over de militaire loopbaan en krijgsgevangenschap van T.J. van den Hurk 

zijn verspreid geraakt over meerdere archieven: 

1. Stadsarchief Oss (originele dagboek, niet online en alleen in het archief in te zien), 

2. NIOD Amsterdam (fotokopie van het uitgetypte dagboek, online in te zien), 

3. National Achives in Kew Engeland (zijn Personalkarte I), 

4. Nationaal Archief Den Haag, collectie krijgsgevangenen 2.13.98, inv. 132 

(repatriëringsformulier Weert). 

Daarnaast zijn DTB-gegevens over T.J. van den Hurk en zijn familie te vinden in het 

Brabants Historisch Centrum (deels online via wiewaswie.nl). 

 

Stadsarchief Oss, Archiefnummer A086, rek 2.5.7, Collectie Theo van den Hurk. 

Geschonken door J.H.M. van den Hurk (verder te noemen Stadsarchief Oss).  

De collectie bestaat uit dagboeken, foto’s en onderscheidingen. De dagboeken zijn 

geschreven tijdens krijsgevangenschap van de heer van den Hurk, oom van de 

schenker. Omschrijvingen: 

1. 1 doosje met 5 onderscheidingen, 

2. 1 legerboekje ; ARMY BOOK 64 Soldier’s service and pay book, army number 9130, 

Van den Hurk Theodorus Johannes, geboortedatum 03 januari 1917, geregistreerd 

in Londen op 14-05-1945, 

3. Een (kamp-)boekje Kerstfeest, het boekje is in het Engels en Afrikaans, op de 

omslag staat “Kamcha Stalag VIII-c Sagan”. Stalag is een Duitse afkorting voor 

Mannschaftsstamm- und Straflager, dit was een Duits krijgsgevangenkamp voor 

manschappen en onderofficieren, 

4. Machtiging no. 14849. De machtiging wordt door betrokken minister verleend tot 

het dragen van het Mobilisatie-oorlogskruis bestemd voor Theodorus Johannes 

van den Hurk. Ook het kruis bevindt zich in de omslag, 

5. Legerboekje Service en betaal boekje (Service and paybook) van Theodorus 

Johannes van den Hurk. 4 foto’s van Theodorus als militair en een oudere 

Theodorus, 

6. Een boek (War time Logbook genaamd, red.) met (niet chronologisch ingeplakte, 

red.) tekeningen, plaatjes, felicitaties en dagverslagen. Uittreksels (Kopieën uit 

gemeente Venlo en gemeente Nuenen). Een kopie van de tekst van een bid-, of 

herinneringsprentje naar aanleiding van het overlijden van Theo van den Hurk. 

Diverse afdrukken op papier van foto’s van o.a. het huwelijk van Theo, en de 

onderscheidingen, krantartikelen. Een ode aan Generaal Paton op een fotootje + 

kopie van tekst, 

7. Afscheidsbrief Theo van den Hurk Origineel handgeschreven + getranscribeerd 

exemplaar, 

8. Dagboek uit mijn krijgsgevangenschap in Deutschland (een uitgetypte versie, red.). 

 

 

 

Foto voorkant: Theo van den Hurk te midden van twee mede-krijgsgevangenen (Stadsarchief Oss).  



NIOD collectie 244, inv. 887 

Auteur:   Hurk, T.J. van den. 
 

Openbaarheid:   Volledig openbaar. 
 

Vorm:   Egodocument (fotokopie van getypt stuk, hetzelfde als in 

Stadsarchief Oss, Archiefnummer A086, rek 2.5.7 item 8). 
 

Omvang:   12 pagina's. 
 

Periodisering:   september 1944 - mei 1945.  
 

Localisering:  

 

Hintham, kamp Amersfoort, krijgsgevangenkampen: Marlag-milag 

(Bremen), Vollingbostel (Stalag XI-b Fallingbostel red.), Stalag VIII-c 

Sagan; tocht door Duitsland: Lieske (nabij Spremberg, red.), Weissig 

(am Raschütz, red.), Grossenhain, Oschatz, Wurtzen (Wurzen, red.) 

(vliegveld Wald-Polenz, red.); vliegreis: Leipzig - Brussel - Londen; 

Londen en andere plaatsen in Engeland. Reis: Londen - Tilbury - 

Antwerpen – Weert.  
 

Taal:   Nederlands.  
 

Inhoud:  

 

De schrijver is een 27-28-jarige jongeman uit Oss. Als beroep geeft 

hij op kantoorbediende, maar zijn ontwikkeling lijkt zeer gering. Zie 

echter zijn schoolopleiding. In september 1944 is hij sergeant in 

Engelse militaire dienst (bij het 5th Bat. Coldstream Guards, red.).  

Hij wordt krijgsgevangen gemaakt, met de dood bedreigd, 

mishandeld en tenslotte naar het kamp Amersfoort, vervolgens naar 

een reeks krijgsgevangenkampen in Duitsland gevoerd. De 

toestanden zijn zeer slecht. In februari 1945 evacuatie (vanuit Sagan, 

red.) voor de naderende Russen, te voet. De schrijver wordt ziek, 

maar weet toch te ontsnappen en zwerft onder de heersende 

chaotische omstandigheden rond, half illegaal, half aan de hand van 

de officiële papieren die hij bij zich heeft, gedirigeerd en voort-

geholpen en soms in een kamp of ziekenhuis verblijf houdend. Het 

relaas is hier weinig duidelijk en de geografie evenmin. In april 

wordt de schrijver in Wurzen bevrijd. Later met een vliegtuig van 

Leipzig (via Brussel) naar Londen gebracht en na enige weken terug 

naar Nederland. Het relaas is achteraf geschreven, naar het schijnt 

mede met behulp van aantekeningen. 
 

NB:  

 

De plaatsnamen die vermeld zijn in de uitgetypte versie, zijn met 

groot voorbehoud, ze zijn overgenomen uit de hoogst 

onbetrouwbare spelling van het dagboek. (De spelling is in de 

uitgetypte versie niet gecontroleerd met topografische of historische 

gegevens, red.).   
 

 

  



In de National Achives in Kew Engeland zijn gegevens (Personalkarte I) over Theo van 

den Hurk te vinden onder reference WO 416/189/402 op: 

http://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C17004726 

Zijn naam was hier tot voor kort echter foutief als “Theo Hurk” geregistreerd. Uit de 

online gepresenteerde gegevens blijkt dat hij het service number 1528 had.  

De Personalkarte is niet digitaal beschikbaar en alleen tegen betaling is een kopie te 

verkrijgen. 

 

Bewerking 

In de voorliggende bewerking is het Nederlandse taalgebruik gecorrigeerd en zijn de 

genoemde plaatsnamen gecontroleerd aan de hand van het frontverloop en de 

gereconstrueerde route (Stalag VIII-c Sagan in westelijke richting naar Wurzen en 

Leipzig) in Google Earth en waar nodig verbeterd. Het blijkt dat de voetreis vanuit 

Stalag VIII-c Sagan een logische route in westelijke richting volgde. De voettocht 

eindigde in het centrum voor “liberated allied POW’s and displaced allied civilians” op 

een voormalige Duitse luchtmachtbasis in Wald-Polenz, enkele kilometers ten oosten 

van Leipzig. Enige achtergrondkennis met betrekking tot de repatriëringen van 

krijgsgevangenen vanuit Duitsland en de bewegingen aan het front is daarbij echter 

onontbeerlijk.1) 

 

 

Copyright  

Deze uitgave is eigendom van de familie Van den Hurk. 

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestanden en / of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, 

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere wijze, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de familie.  

Het uploaden van (delen van) deze uitgave naar websites als www.anzdoc.com, 

www.ecitydoc.com en andere vergelijkbare websites en daarmee het digitaal 

beschikbaar stellen van (delen van) deze publicatie aan derden, is expliciet NIET 

toegestaan en wordt beschouwd als een overtreding van de auteurswet.  

Zoveel mogelijk is getracht de eventuele rechthebbenden van afbeeldingen te 

achterhalen. Zij die in dit verband niet konden worden benaderd, kunnen zich met de 

uitgever in verbinding stellen. Hoewel de grootst mogelijke zorg is besteed aan de 

samenstelling van deze publicatie, kan de bewerker geen aansprakelijkheid aanvaarden 

voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. 

 

 

E. van der Most 

Gouda 18 juni 2021  

 
1 Zie Van der Most. E. 2020, Terugkeer uit krijgsgevangenschap, ego-documenten vertellen een verhaal, 

Gouda uitgave in eigen beheer. Het werk is gratis online te downloaden. 



Algemeen 
Theodorus Johannes van den Hurk werd op 3 januari 1917 te Oss geboren. Hij was 

een zoon van Nicolaus (ook wel Nicolaas) van den Hurk (arbeider en wonende te Oss) 

die 10 oktober 1902 trouwde met Anna Maria Gielis (overleden 13 mei 1936 en op dat 

moment weduwe van Nicolaus van den Hurk). 

 

 
Geboorteakte van Theodorus Johannes van den Hurk  

(Brabants Historisch Centrum, archief 550, registratie 2294, akte 4).  

 

Theo van den Hurk is in het kader van de Arbeitseinsatz tussen 22 mei 1943 en 11 juni 

1943 gedwongen tewerkgesteld bij Kronprinz AG in Hilden, dat een onderdeel was 

van het Mannesmann concern (ILS Arolsen, scan 70607424). De korte duur van zijn 

verblijf bij dit bedrijf wijst mogelijk op een ontvluchting. Bij terugkeer in Nederland is 

hij mogelijk ondergedoken.  

 



 
Archief Arolsen scan 70607424 

 

Het is niet bekend hoe en wanneer hij precies in 1944 bij de Britse troepen terecht 

kwam. Een aanwijzing hoe dit in zijn werk ging is te lezen in een gedicht dat op 19 

januari 1945 in Stalag VIII-c Sagan werd geschreven door ene Lambrecht: 

 

  



Toen allied troepen na harden strijd 

In Holland binnenrukten 

Had men die dag zo lang verbeid 

Was men zo blij dat het lukte. 

 

Van Noord en Zuid van dicht en wijd  

Daar kamen zij zich melden 

Zij waren daar tot kamp bereid 

Zij wilden sterven als helden 

 

Theo trad dus in Nederland, op onbekende datum voor, of in september 1944, in 

dienst van het Britse bevrijdingsleger in de rang van sergeant. Zijn service number was 

volgens het archief in Kew 1528, zijn army number was volgens het Soldier’s service 

and pay book in de collectie van het Standsarchief Oss 9130. 

 

 
Soldier’s service and pay book (Stadsarchief Oss, collectie van den Hurk) 

 

Op 1 oktober 1944 werd hij waarschijnlijk ten oosten van Den Bosch krijgsgevangen 

gemaakt en via Amersfoort afgevoerd naar Marlag-Milag Nord waar hij het 

krijgsgevangenennummer 1530 ontving. Theo was officieel in Britse dienst en werd 

dus door de Duitsers niet als een Nederlandse maar als Britse krijgsgevangene 



beschouwd. Hij volgde daarom een route langs krijgsgevangenenkampen die afwijkt 

van de routes die Nederlandse krijgsgevangenen aflegden. Wel liet hij zich net als de 

Nederlandse krijgsgevangenen, kort na de bevrijding in de Van Hornekazerne in 

Weert repatriëren. 

Theo is op 22 mei 1947 getrouwd met Johanna Maria Smits. 

 

 
Trouwfoto 22 mei 1947, Stadsarchief Oss, collectie Van den Hurk 

 

Theo is op 6 juli 1981 te Venlo overleden. 

 

 

Overlijdensadvertentie (Stadsarchief Oss, collectie van den Hurk) 



War Diary 
Onderstaand volgt een gedeelte uit het “War diary” van de Coldstream Guards, zoals 

online beschikbaar op http://ww2talk.com/index.php?threads/war-diary-5th-battalion-

coldstream-guards-jan-dec-1944.33691/page-5. Het geeft een goede indruk van de 

gebeurtenissen aan het eind van de maand september 1944. 

Fouten in de schrijfwijze van plaatsnamen zijn verbeterd. In het War Diary worden 

slechts de belangrijkste gebeurtenissen weergegeven. Het bevat geen vermelding met 

betrekking tot Theo van den Hurk. 

 

22 September 1944 

0900 hours; No. 4 Company rejoined the Battalion. 

1100 hours; Battalion relieved by American forces and moved back to an area just of 

the main road to Nijmegen at 735575. 

1330 hours; The Commander of the American 82nd Division still considers that 

another attack on MOOK is likely and the Battalion was ordered to its old harbour area 

at 715543 to the North of MOOK ready for this eventuality. 

The column moved off at 1400 hours and arrived at 1600 hours. 

1630 hours; G.O.C. Guards armoured division arrived. 

The Centre Line has been cut North of Veghel 4837 by a strong enemy attack from the 

East. 

The Grenadier Guards Group has been ordered to move South immediately to deal 

with the situation and the Coldstream Guards Group is to be ready to move also. 

1700 hours; The Commanding Officer went to H.Q. 32nd brigade. 

The Coldstream Guards Group is to move as soon as the Grenadier GuardsGroup is 

clear. 

The Grenadier Guards Group is expected to reach Uden tonight and the Battalion will 

harbour further back down the Centre Line. 

The Battalion is also to send a detachment - a Company strong with a Troop of tanks, 

to protect a very large enemy food dump that has been captured at Oss 4754. 

1840 hours The Battalion moved off behind the Grenadier GuardsGroup with No. 2 

Company and the troop of tanks, who are going to Oss, in the lead. 

The Oss detachment branched off after Grave at chaij crossroads 580510, and the 

remainder of the Battalion went on to a harbour area in a large wood at 593493. 

One Platoon of No. 1 Company was left behind on the road junction at 617518 to 

guard against any enemy coming in from Mill 6445 which is held by the enemy. 

2330 hours; The Grenadier Guards Group made contact with the enemy North of 

Veghel at 510404. 

The Commanding Officer is to go to their H.Q. with the Brigade Commander at 0600 

hours tomorrow to arrange the clearance of the clearance of the Centre Line. 

 

23 September 1944  

0630 hours; In the early morning the situation was as follows:- 

The enemy were found to be holding the level crossing at 510404 and the area to the 



South in strength.  

They were also reported on the level crossing at 538421 and in the village of Volkel 

5640.Veghel itself is held by troops of 50th division. 

The Grenadier Guards Group was ordered to attack down the Centre Line towards 

Veghel starting at 0930 hours, and as soon as Uden was clear of their transport the 

Coldstream Guards Group is to pass through and clear Volkel to the South East. 

0900 hours; The Commanding Officer gave out orders:- 

The Battalion is to clear the Centre Line by clearing the enemy out of Volkel. 

The Coldstream Guards Group will move in the following order:- 

No. 3 Squadron 

No. 1 Squadron carrying No. 1 Company on the tanks, 

Battalion H.Q. of both Battalions 

No. 2 Squadron (less one Troop) 

No. 4 Squadron 

No. 4 Company 

R.A.P. 

Support Company 

F.2. Echelon 

The Battalion will move off as soon as Brigade inform us that Uden is clear. 

The leading Squadron will go as far down the road to Uden as possible, and then the 

Company/Squadron Group will be called forward to deal with whatever enemy are 

found ot be holding things up. 

The column moved off at 1045 hours and at 1130 hours reported that they had 

reached the wood at 5541 and were meeting strong enemy opposition from the 

houses and heath area just to the West of Volkel. 

The Commanding Officer then moved up the 1 Squadron/1 Company Group and the 

Command Post to behind the wood, and gave out orders for the attack on Volkel. 

At 1310 hours No. 1 Company will advance from their F.U.P. behind the wood and 

close up on a barrage from the Heavy Mortar Platoon which is coming down on Volkel 

from 1250 hours. 

From there they will be helped on to their objective by fire from No. 2 Squadron now 

in position and a Section of 3” Mortars under command of the Company. 

As soon as the village is cleared No. 1 Squadron will move up to support them in 

holding the village. 

The attack went in at 1310 hours and by 1400 hours the Company reported that they 

were in the outskirts of the village and meeting strong opposition. 

They were also troubled by heavy mortar fire put down by the enemy just North of the 

village. However, the enemy mortars were successfully located and silenced by a heavy 

concentration from our Field Artillery. During the attack the Company Commander 

Major The Lord LONG was killed and the other Officer in the Company wounded. 

At 1500 hours the tanks reported that No. 1 Company was now firmly in possession of 

the village and that only a few Germans were still holding out. 

The Commanding Officer then ordered No. 4 Company to clear up the Wood to the 

Left of the road, and No. 1 Squadron to go round the village and cut the road to 



Langenheuvel. 

Patrols of Honey tanks went through the village to the South and reported that the 

enemy were withdrawing towards Boekel in large numbers and Typhoons were 

ordered to go and deal with them. 

1700 hours; Enemy Artillery has been very quick to shell any villages known to be held 

lately, and accordingly it was decided to draw back behind Volkel at dusk, and the 

Battalion took up a final position as follows:- 

No. 1 Company on the Right of the road at 555413 

No. 4 Company in front of the wood on the Left of the road at 550481. 

The Patrols cover the roads into Volkel till dark and then withdraw Battalion H.Q. at 

550414. 

The Grenadier GuardsGroup attack down to Veghel was also successful and the Centre 

Line was open to traffic once more. 

 

24 September 1944 

0645 hours; The Commanding Officer went to Brigade H.Q. to get details for a further 

advance down to Boekel 5736, to be made in conjunction with a U.S. and Grenadier 

Guards Group drive on to Erp. 

However, on arrival at Brigade H.Q. it was found that Household Cavalry Regiment 

patrols at first light had reported that the enemy had withdrawn from both Boekel and 

Erp and it was only necessary to occupy Boekel with a Platoon from No. 4 Company 

and a Squadron of tanks. 

The U.S. troops are to occupy Erp. 

As soon as 231 Brigade of 50 Division arrive they will take over Volkel, Boekel and Erp. 

The Battalion is to be relieved by a Battalion of the Devons. 

There was no contact with the enemy during the day. 

Recce elements of 43rd Division were able to by pass the enemy at Elst and get some 

supplies and aid across to the Airborne troops West of Arnhem. 

It is feared that the troops in the town can hold out no longer. 

At about 1800 hours the Centre Line was again cut, this time by an attack from the 

West, which reached the road between Veghel and St. Oedenrode. 

 

25 September 1944  

1500 hours; The Battalion was relieved by a Devons Battalion from 231 Brigade and 

moved to an area South West of Grave at 5650. 

The role of the Battalion is firstly to protect the bridge over the Maas at Grave and 

secondly to the food dump at Oss 4754. 

The enemy reported to be in very large numbers are centred on ‘s-Hertogenbosch 

3146 from whence they have been pushing Eastwards trying to find a way through our 

lines to Germany. 

The nearest troops on our right are the Dutch (Irene, red.) Brigade, who are 

responsible for the close protection of the bridge site and on the left the Grenadier 

Guards Group is at Uden and further South 7th armoured division are moving North 

along the line of the canal from Veghel. 



The Battalion is disposed as follows:-  

No.s 1 and 4 Companies blocking the road from Heesch, with No. 1 Company in the 

are of the crossroads 564516 and No. 4 Company South of the road at 558509. 

A Squadron of tanks have been sent to No. 2 Company at Oss, another provides 

patrols out in front of No.s 1 and 4 Companies and the third protects the F.2 Echelons 

back in the woods at 581497. 

Battalion H.Q. is on the roadside by a BRICK WORKS at 565510. 

1900 hours; A large number of enemy got into the town and No. 2 Company reported 

that the enemy were largely in control of the North end of the town. 

Communication with No. 2 Company was maintained by a civilian line to a telephone 

at Schaijk 5452 which is permanently manned by an Officer with a section of Carriers. 

However, in the dark it was not possible to clarify the situation any more or send up 

any assistance. 

 

26 September 1944 

0600 hours; At first light the Second-in-Command of the 1st Armoured Battalion 

Coldstream Guards went out to Oss with another Squadron of tanks, and reported 

that the enemy have been largely cleared out of Oss, but that on the road up there are 

still a few stray Germans about.  

Heesch is held by the enemy, also Geffen 4352 and Nuland 5150. 

Prisoners captured some from 732 Infantry Regiment of 712 Infantry Division. 

They were all Russians and it is reported that 732 Infantry Regiment has a Russian 

Battalion and two German Battalions both of which together with some Artillery are 

trying to get through us and on to Grave. 

This is confirmed by underground information which has been particularly fruitful 

here. The underground organisation is in constant touch with their members in  

‘s-Hertogenbosch by the telephone from Oss, and they are also in touch with 

Amsterdam, Rotterdam and any other towns in the West of Holland that we wish to 

ring up. 

1800 hours; Late in the day the Grenadier Guards Group moved up the road from 

Uden via Nistelrode 5047 and occupied Heesch capturing over 400 Prisoners of War. 

 

27 September 1944 

During the night the enemy sent patrols into Oss that were duly rounded up. 

At 0900 hours two Platoons from No. 4 Company each with a Troop of tanks from the 

1st Armoured Battalion Coldstream Guards cleared the woods to the North and South 

of the Heesch - Grave road, but found that they were quite clear. 

Household Cavalry Regiment have been along the roads on the banks of the Maas via 

Megen 5060 and up to Lith 4059 also without meeting opposition. 

The Recce Regiment of 52 Airlanding Division who were in our area, have been moved 

up to the South bank of the Rhine by Dreumel 4163. 

The Polish Airborne Brigade has been moved back and is now on our left in the 

Ravestein area 5657. From underground sources it is clear that 712 Infantry Division is 

still concentrated between us and ‘s-Hertogenbosch and Division H.Q. reported that 



Nuland 4050 has been dealt with by Typhoons. During the night a Battalion from 732 

Infantry Regiment attacked Heesch with orders to clear a route through to Grave, but 

they were driven off with heavy losses. 

No. 3 Company captured a few more wandering Russians, but no serious attack was 

made on Oss. 

 

BATTALION CASUALTIES. 

WOUNDED. 

14244989 Lance-Sergeant HENSHAW, T., No. 2 Company 

11264122 Guardsman RUSSELL, G., No. 2 Company 

 

28 September 1944 

Underground reports say that the enemy are digging in at Rosmalen 3549, and on a 

line running South from there, and that ‘s-Hertogenbosch is practically empty. 

It is possible that the Germans are pulling out Westwards, but at the same time the 

Grenadiers have been in contact with the enemy a mile West of Heesch at 455506, 

where they met strong opposition and large numbers of enemy are still reported in 

the Nuland area. They have now got some Artillery there, which is putting down 

occasional shells on Oss. During the night three more Prisoners of War from 712 

Division were captured in Oss, but there was nothing else to report. 

 

29 September 1944 

By first light 7th armoured division were reported on a line about 2 miles South of the 

‘s-Hertogenbosch - Heesch road. When they are level with Oss the Battalion is to have 

a period of rest. In the afternoon No. 2 Company out at Oss was relieved by No. 4 

Company. During the night some more Prisoners were caught in Oss. 

It is reported that the Nijmegen bridge has been blown up by human torpedoes. 

 

BATTALION CASUALTIES. 

KILLED IN ACTION. 

2660375 Lance-Corporal GOUGH, T. No. 2 Company 

2658465 Guardsman ELMS, W., No. 2 Company 

 

WOUNDED. 

11264079 Guardsman LILLISTONE, E., No. 3 Company 

2658027 Lance-Corporal WARD, R., No. 3 Company 

14202318 Guardsman MORGAN, J., No. 2 Company 

2662777 Guardsman RAYBOULD, W., Support Company 

2661111 Guardsman LITTLEWOOD, G., No. 2 Company  

  

30 September 1944 

At 0830 hours a Platoon from No. 4 Company and a Troop of tanks were sent to 

Geffen 4353 to link up with the 7th armoured division arriving from the South. 

In Geffen they ambushed an enemy post capturing 5 and killing 10. 



Patrols from the 7th armoured division reached them at 1230 hours and the Battalion 

then received orders to stand down and assume an anti-sabotage role, with a guard 

protecting the food dump at Oss. 

At 1530 hours the Battalion was told to be ready to move at very short notice, and the 

Commanding Officer to go to Brigade H.Q. to receive orders for a counter attack role 

on the American 82nd Airborne sector, where a big attack from the Reischswald forest 

is expected. All the Battalion T.C.L.s except five were away under Divisional control, so 

two of the Companies had to be moved on the back of the 1st Armoured Battalion 

Coldstream Guards tanks. The Battalion left at 1800 hours and moved into the old 

Molenhoek area with a counter attack role on Mook as before. 

A Liaison Officer was sent to the H.Q. of the American Battalion concerned, but 

otherwise it was too dark to take any other action by the time the Battalion arrived. 

A large number of reinforcements have joined the Battalion and No. 3 Company is to 

be re-formed tomorrow. 

 

1 Oktober 1944  

The expected enemy attack from the Reichswald forest 7851 was made at about 0100 

hours in the area of the high wooded ground 7351 and it achieved some success, but 

the situation is now under control. 

In order to halt this attack the Americans have had to leave Mook 7251 only very 

thinly held, and the Battalion’s role is to counter attack and restore the position at 

MOOK, should the Germans break through in this direction. 

1200 hours; The presence of the Battalion is rendered largely superfluous by the 

arrival of 8th brigade of 3rd division in our area, who are to do an attack this week 

South East from Mook so as to enlarge our hold along the Maas and up to the 

German frontier, in preparation for the advance of 2nd ARMY South East between the 

Waal and Maas down to the American 1st Army by Cologne. 

2000 hours; Orders received from Brigade that the Battalion is to move into a rest area 

behind the Maas - Waal Canal at 6556 early tomorrow. 

 

2 Oktober 1944  

0730 hours; The Battalion moved off from the Molenhoek area.  

Owing to traffic arrangements it was necessary to go right up to the outskirts of 

Nijmegen across the North bridge over the Canal at 671606 then South into our rest 

area at 6760. However shortly after arrival the Battalion was told to be ready to move 

again at very short notice and the Commanding Officer was ordered to go to 5th 

brigade H.Q. to receive further orders. 

1030 hours; Across the Waal the Germans have been reinforcing their troops, and 

during the last 24 hours strong counter attacks have been made in an effort to regain 

Nijmegen and the crossings over the river. 

9 Pz Division, 115 Pz Division, and elements of 9 S.S. have all been in action, together 

with a wholly unusual quantity of Artillery. 

Yesterday the line Elst 7870, Aam 7170, Bemmel 7367 was the scene of very heavy 

fighting. 



The 3rd Battalion Irish Guards who hold Aam are in need of a rest and the Battalion is 

to relieve them tonight at dusk. 

Under command of the Battalion are:- 

2 Companies of the 1st Battalion Welsh Guards,  

1 Squadron 1st Armoured Battalion Coldstream Guards, 

Y Batter (S.P.) 21st Anti-Tank, 

Troop 2 Minden (towed 17-pounders) 21st Anti-Tank, 

Platoon M.M.G.s, 

Platoon 4.2” Mortars. 

 

To the Left of the Battalion position the Somerset Light Infantry have Company 

localities either side of the road where it crosses the embankment at 706720, and they 

also block the North of Elst which is itself not occupied owing to the very heavy shell 

fire constantly coming down on it. 

To the Right the Green Howards (relieved tonight by Devon Battalion of 231st 

brigade) have their nearest Company locality at Vergert 732643. 

After receiving orders from the Brigadier the Commanding Officer went up to the 3rd 

Battalion Irish Guards and made a recce of the position at Aam, then went back to 

Brigade H.Q. and gave out preliminary orders for the take over to the Battalion ‘O’ 

Group. 

The Battalion is to cross the Nijmegen Bridge at 1600 hours and debus in the area 

705674 from whence Companies will march up to Aam with the F.1 vehicles only, and 

start relieving the 3rd Battalion Irish Guards at 1800 hours. 

The ‘O’ Group then went forward to Aam and Company Commanders recce’d the Irish 

Guards positions, which are being taken over as follows:- 

No. 1 Company in an orchard and to the left of the road in the area 718708. 

No. 4 Company to the right of the road and in some orchards running up to the North 

area 723708. 

No. 2 Company is centered on an embankment that crosses a partially constructed 

road at 720700. 

No. 3 Company in reserve at the tip of the wood area of 717698. 

No. 3 Company 1st Battalion Welsh Guards remain in their present area 716703. 

'X' Company Scots Guards (in 1st Battalion Welsh Guards) remain at 713704. 

Battalion H.Q. is in the cellar of a farm house on the track junction at 716702. 

 

For the disposition of supporting arms and minefields see Appendix. 

The Battalion was shelled while crossing the Nijmegen Bridge, which is under enemy 

observation, but no damage was done, and No. 4 Company the first to take over was 

reported in position at 1845 hours.  

The relief was completed by 2030 hours. 

2300 hours; Exceptionally heavy enemy shelling on Elst. 

A small attack was also put in and easily dealt with by the 4th Battalion S.L.I.  

  



Het verslag van Theo van den Hurk 
 

30 september 1944 

Als onderdaan in de Engelse Army 2) kreeg ik, omdat ik sergeant was van veertig 

militairen, de opdracht hen te controleren. Ik zond hen naar verschillende punten om 

te zien of er nog vijanden waren. 3) Het was 12.35 uur toen zij met deze opdracht mijn 

kwartier verlieten. Er was afgesproken dat zij zich om 14.00 uur bij mij weer zouden 

melden op het kwartier. Om 14.30 werd ik geroepen door mijn kapitein om met hem 

een boodschap te doen namelijk om kaarsen te halen bij de pastorie, daar de vijand 

het licht afgesneden had.4) 

 

 
Reconstructie van de frontlijnen eind september 1944 (gele lijn), begin oktober (rode lijn) en de positie 

van de Irene Brigade (blauwe gebied), door E. van der Most (ondergrond Google Earth 2019). 5) 

 

Op mijn terugweg naar mijn eigen kwartier, hoorde ik geritsel nabij het R.K. kerkhof, ik 

presenteerde mijn geweer en riep; "wie daar?" Geen antwoord. Even was het stil, doch 

zij trokken terug en ik sloop hun achterna, ongeveer 2 km, toen zag ik in schemer 

Duitse soldaten. Ik loste vijf schoten waarvan naderhand bleek, dat er vier doel 

getroffen hadden. Op hetzelfde ogenblik werd ik omsingeld. Het verwonderde mij, dat 

 
2 Het 5e bataljon van de Coldstream Guards. 

3 Mogelijk was Van den Hurk ondergebracht bij een eenheid die eind september 1944 in de nabijheid van 

Horssen opereerde. 

4 Het is niet bekend in welke plaats deze pastorie stond, maar uit het verdere verhaal (overbrenging naar 

Hintham) kan worden opgemaakt dat dit ergens aan de westrand van het toenmalige front zal zijn 

geweest, dus ergens in de nabijheid van Oss of Horssen. 

5 De gereconstrueerde frontlijnen zijn gebaseerd op de Kriegstagebücher van het LXXXVIII korps (in NARA 

en NIMH coll. 400 inv. 6.2 t/m 6.18 en NIMH coll. 466 inv. 13 kaarten en overlays), periodiek “De 

Vaandeldrager” en de website www.irenebrigade.nl. De gepresenteerde gegevens zijn vaak p[ 

detailniveau tegenstrijdig en men dient zich te realiseren dat het frontverloop zelfs per dag erg 

dynamisch was. De geschetste lijnen zijn daarom als zeer globaal aan te merken. 



zij niet terugschoten. Acht Duitsers kwamen naar mij toe en zeiden “Gooi dat geweer 

weg". Ik keek uit of ik nog vluchten kon, maar dat bleek onmogelijk te zijn.  

Ik moest mij gevangen laten nemen en afwachten. Zij namen mijn geweer af en 

braken het doormidden; ook mijn revolver werd afgenomen, mijn revolver namen zij. 

Ook dat was een Duitse, die had ik zelf een paar uur van te voren afgenomen van een 

Duitser die ik krijgsgevangene had gemaakt. Zij boeiden mij en vroegen om 

inlichtingen omtrent onze militaire zaken, maar ik zweeg en bleef zwijgen.  

“Dan wordt je doodgeschoten” snauwde zij als je niets zegt. Ik moest ongeveer 13 km 

lopen en ze brachten mij naar hun hoofdpost in een boerderij op een afgelegen 

plaats. Daar werd ik beroofd van alles wat ik bezat o.a. f. 384 een horloge, ring, enz., 

enz. en ik werd toen uitgekleed en op een antieke kist gegooid, die daar stond in de 

boerderij van hun kwartier en daar hebben ze mij onmenselijk mishandeld. Ongeveer 

twee uur later moest ik verder lopen, doch ik kon bijna niet vooruit komen van de pijn 

over mijn hele lichaam. Ik kwam eindelijk na de langdurige reis terecht in een weiland 

en moest daar even wachten. 

Ik zocht steun tegen een paal, want ik was meer dood dan levend. Ongeveer tien 

minuten had ik daar gestaan toen er een Duitse onderofficier naar mij toe met een 

lamp in zijn handen, die zei: "Neem deze lamp in je handen, want je wordt over vijf 

minuten doodgeschoten."  

Ik moest ze in mijn rechterhand nemen op gelijke hoogte van mijn hoofd. Ze vroegen 

mij of ik nog een laatste wens had, waarop ik zei: "Ja." Ik vroeg hun als ik een briefje 

schreef of ze dat aan mijn familie door zouden geven. Ik adresseerde het aan de 

Edelachtbare Heer Burgemeester de Bourbon met de volgende inhoud: "Ik ga heen 

van deze wereld als goed Nederlander en sterf voor volk en vaderland. Groet mijn 

familie en vraag hun of ze mij kunnen vergeven als ik soms iets kwaads gedaan heb in 

mijn leven en groet allen die mij dierbaar waren." De Duitser vroeg toen of ik bereid 

was te sterven en ik moest me voorbereiden op de dood. Ik bad een akte van berouw 

en het was of God mij zei: "Heb moed en vertrouwen op MIJ, want je wordt niet 

doodgeschoten."  

Toen zeiden de Duitsers ga zes meter hier vandaan staan, ik voldeed aan hun verzoek, 

een mof riep fertig! ik zei “jawol”. Op het zelfde moment kwam er een Onderofficier 

naar mij toe en vroeg of ik bij hun in de geheime dienst wou waar ik weer op 

antwoorde “nee”. De mof mompelde “verdammt noch mal”. Hij gelaste mij de lamp op 

te nemen en ze in mijn rechter hand te houden, hij zei tegen twee soldaten “schieten!”, 

doch zij schoten op mijn lamp en deze viel uit mijn handen, ik deed even later mijn 

ogen open en dacht, ik leef nog. Hij kwam weer naar mij toe en zei “dit was een 

waarschuwingsteken wilt u nu bij de geheime dienst?”. Ik zei weer “niemals”. Toen 

kwam er weer een onderofficier en stond wat te praten met zijn manschappen wat ik 

niet verstond, maar kwam even later weer bij mij met de woorden “je moet naar 

Deutschland als Engels krijgsgevangene want je bent in Engelse dienst en je zult ook 

behandeld worden als Engels krijgsgevangene”. Ik was natuurlijk blij want ik kon nu 

blijven leven. Er kwamen twee Mongolen in Duitse dienst met het bajonet op het 

geweer en brachten mij naar een auto die ons bracht naar Hinthum (waarschijnlijk 

Hintham, red.). Daar aangekomen werd ik een kelder gegooid en lieten mij zitten.  



‘s Morgens om 09.00 uur werd ik overgebracht naar Amersfoort, daar kreeg ik eerst 

nog eens, voor de zoveelste maal, flink slaag en moest toen aansluiten met 2000 

krijgsgevangenen. Wij werden met 59 mensen in een veewagen gestopt, met een half 

brood een stukje leverworst die al half bedorven was en een liter water voor 5 dagen 

en nachten, slapen konden we niet, want wij lagen alle op elkaar gepakt, het was 

ontzettend. Vier van onze kameraden zijn tijdens de reis gestorven van ontberingen 

en honger en dorst en verwondingen; zelfs waren er geen w.c. of iets dergelijks alles 

moesten we zo maar laten lopen het was op de duur een stank dat kun je nagaan alles 

pot dicht en dan van buiten de wagons nog afgemaakt met prikkeldraad.  

Na vier dagen reizen mochten wij onder sterk gewapende moffen allen even een 

luchtje happen van 10 minuten dus U kunt begrijpen wij hadden feest. Honderden 

vielen bewusteloos uit de trein. Na nog 42 uur gespoord te hebben kwamen wij aan in 

Bremen in Stalag Marlag-milag (Nord),6) ik kwam direct in een bunker terecht en 

moest weer leven op een beetje water en brood en slaag en een vuile strozak waar 

misschien al honderden mensen gestorven waren.  

 

  
Tekening gemaakt op 1-1-1945 in Stalag VIII-c Sagan (Stadsarchief Oss)  

 
6 Het Marlag-Milag (Marine-internierten-lager) Nord was gelegen bij het plaatsje Westertimke, ongeveer 

30 km ten noordoosten van Bremen. Het kamp was in principe bedoeld voor de eerste opvang van 

gevangen genomen marine en koopvaardij personeel. 



Op een keer ‘s morgens om 5 uur kwam een wacht bij mij en zei kleed je in 5 min uit, 

ik dacht nu krijgen wij een bad maar dat viel tegen. Er kwam een Obergefreiter met 

een flinke zweep met staaldraad er in bevestigd en sloeg mij zo lang dat ik 

bewusteloos neer viel.  

‘s Middags om 16.00 uur werd ik wakker, het was een en al bloed aan mijn lichaam en 

bad God hoe het toch mogelijk was dat wij toch zo veel moesten lijden. De volgende 

dag, want dien dag had ik niets te eten gekregen, kwam er een mof naar mij toe en zei 

wat heb je gedaan met je brood van gisteren? Je hebt zeker nog geen honger hij zag 

dat ik lag te jammeren van de pijn, hij dacht dat ik met mijn brood [woord 

doorgehaald] geknoeid had het was n.l. zo toen ik de vorige dag zo geslagen was en 

korstjes op die verwondingen waren gekomen en het zo jeukte had ik die afgepluisd 

en toen dacht die mof dat ik met het brood geknoeid had omdat het er net zo uit zag 

als brood en kreeg toen die dag weer niets te eten.  

Vijf dagen ben ik toen zo in die bunker geweest en kwam toen weer terecht bij mijn 

Engelse kameraden die mij bijna niet meer kenden. Toch hield ik het hoofd omhoog, 

want ik dacht onze tijd komt ook nog, wat dan ook gebleken is. 

Tien dagen later moesten wij naar een ander kamp en moesten weer 2 dagen en 

nachten reizen nu kwamen we bij het grootste krijgsgevangenekamp in Deutschland 

n.l. Falingbostel Stalag XI-b. daar waren 1 miljoen gevangenen. Wij moesten om te 

beginnen op de grond slapen en weinig eten en omdat wij met 2000 onderofficieren 

waren zou het maar voorlopig zijn dat we daar zouden verblijven. Zestien dagen later 

moesten alle Officieren Onderofficieren oprukken voor weer een ander kamp, en wel 

naar Sagan Stalag VIII-c.  

Weer 4 dagen en nachten in de trein met 900 gram brood en een weinig water. 

Onderweg werden we aangevallen door Mosquito’s van de R.A.F. Maar gelukkig waren 

er geen doden te betreuren. Wij werden daar niet hartelijk ontvangen, we moesten 

alles wat we hadden afgeven foto’s, enz., enz. en werden uitgescholden dat het niet 

mooi meer was. We moesten ook bij de Gestapo komen en werden weer ondervraagd, 

maar ze werden niet veel wijzer van ons. 

Het leven was er slecht. Af en toe kregen wij een pakje van het Engelse Rode Kruis dan 

moest ik ‘s nachts een paar uur in de kou gaan staan, of ik soms de chocolade die in 

dat pakje zat kon ruilen voor brood voor mijn kameraden. Daarom noemden ze mij 

sergeant prikkeldraad. Het eten was niet te eten, bitter als gal, maar je moest het eten 

anders kwam je om van honger, dus je moest het eten. Ongeveer 14 dagen op de 

grond geslapen te hebben moesten wij bedden halen, het waren bedden met 3 op 

elkaar en 2 dunne dekens en dat in de winter, want het was die winter niets als 

sneeuw en ijs. Op een keer ‘s nachts kreeg ik een geweldige hoofdpijn daarbij oorpijn. 

Het werd zo erg dat ze mij de andere dag moesten opereren en dat was een 

geweldige pijn. Ik kreeg toen een ander bed voorlopig. Na verloop van een paar 

weken kregen wij het bericht dat we weiniger te eten kregen. Ook het broodrantsoen 

werd verlaagd. We kregen nu een brood van 1800 gram met 12 mensen. Toen kwam 

het werkelijke hongerlijden pas aan. En dat was nog niet genoeg, op 6 januari 1945 

moesten we om 3 uur alle in de barre kou naar buiten met medenemen van strozak, 

tafels, stoelen en dekens. We dachten er zal wel weer insectie zijn dat gebeurden wel 



meer maar dat was het niet. Onze strozakken, tafels en stoelen werden afgenomen. 

We wisten niet waarom, maar ja, wij dachten aan onze jongens aan het front die 

helemaal geen strozak hadden en we lieten het aan de moffen niet blijken dat we ze 

kwijt waren. Toen kwam er een gevaarlijke karwij voor ons en mij persoonlijk. We 

moesten n.l. een aansluiting op de schijnwerpers zien te krijgen voor het luisteren naar 

de geheime zender. We hadden gewacht tot ‘s nachts 03.00 uur dan was er een Pool 

die de post betrok. Wij gaven hem voor de aansluiting 350 sigaretten, die we zelf met 

200 man hadden gespaard. Om ongeveer half 5 waren we klaar en hadden zacht 

muziek en berichten. We hadden de draden mooi verborgen zodat de andere posten 

het niet konden merken en wij hadden elke dag de voornaamste berichten en wij 

brachten het er af dat de mof het niet in de gaten had, want dan had hij grote 

maatregelen getroffen. Maar wij gebruikten hem maar twee keer een keer om  

‘s nachts 1 uur en ‘s morgens om 04.15 en dan namen wij weer de draden weg en 

niemand had er erg in dat wij luisterden.  

 

5 november 1944 

 
Tekening gemaakt in Sagan naar een voorbeeld uit een Russische krant (Stadsarchief Oss) 



12 december 1944 

 
Beste wensen van een Zuid-Afrikaanse medegevangene, Sagan 12-12-1944  

(Stadsarchief Oss) 

 

In Stalag VIII-c Sagan schreef Theo van den Hurk een stukje voor de Engelse en 

Afrikaanse editie van de kampkrant “Kamcha”. Dit stukje is hieronder afgebeeld. 



 

Bijdrage van Theo van den Hurk in kampkrant “Kamcha” 

 



3 januari 1945 

Op de 3e Januari 1945, op mijn verjaardag, hoorden wij dat de oorlog niet lang meer 

zou duren en Wenen al bezet was en wij natuurlijk blij, want de moffen werden nu ook 

wat vriendelijker tegen ons, want ze wisten nu wel dat ze verkocht waren, want aan de 

andere kant waren ze bijna de Rijn over. Wij zagen de vele duizenden Duitsers al 

evacueren met paardenwagens en ossenwagens, kinderwagens, enz., enz. en wij 

plezier. Ze hadden ons ook uitgelachen toen ze in Holland moesten evacueren toch 

waren er nog moffen die riepen “ze komen toch niet verder als Berlijn”, maar wij 

wisten wel beter. 

 

Beste Vriend Theo 

Op uw geboortejaar 

Zijn wij hier te saam 

Door de droevige tijden 

Van smart en lijden 

Als ik had te veel 

Gaf ik U een deel 

Maar ik kan zoals de menschen 

Een gelukkig Verjaardag wenschen 

Hopende het volgende jaar 

En wij zijn nog te saam 

Doch niet in gevangenbosch 

Maar in de stad Oss 

Wat ik U daar geven kan 

Is uit vurige vriendschap 

Van Uwen Vriend 

Mon, 3 januari 1945 

 

Ik feliciteer de Nederlandsche kameraad en vriend Theo hartelijk op zijn 28e verjaardag. 

Moge hij weldra terug in Oss wezen en volgende verjaardag samen met zijn nieuw 

gevormd huishouden voeren. 

Zijn Belgische trouwe vriend,  

[handtekening] Van Belpaire 

 

19 januari 1945 

Lambrecht schreef voor Theo het volgende gedicht, waar een Engels tekenaar de 

onderstaande tekening bij maakte: 

 



 

 

Sergeant Prikkeldraad 

Toen allied troepen na harden strijd 

In Holland binnenrukten 

Had men die dag zo lang verbeid 

Was men zo blij dat het lukte. 

 

Van Noord en Zuid van dicht en wijd  

Daar kamen zij zich melden 

Zij waren daar tot kamp bereid 

Zij wilden sterven als helden 

 

Ook hij was er, heel flink en stoer 

Die vechten wou met de schurk 

Hij was paraat, de Hollandsche boer, 

Zijn naam was Theo van den Hurk. 

 

Hij zocht de vijand; ’t gevecht begon, 

Maar hij riep te vroeg Victorie 

De Mof die kwam voor hij ’t zich bezon 

’t was uit met ’t spel, een einde zonder glorie. 

 

Nu zit hij hier, boet voor zijn daad, 

Hij zal ’t zich eeuwig rouwen, 

Men noemt hem “Sergeant Prikkeldraad” 

Die naam blijft hij altijd houwen. 

Sagan 19-1-1945 

Lambrecht. 

 

 



31 januari 1945 

Op deze dag werd in Sagan het onderstaande liedje geschreven op de wijze van Lily 

Marleen: 

 

Zij leefden in kampen in het buitenland 

Het zijn krijgsgevangenen van alle rang en stand 

Zij hebben gevochten, het was hun plicht, 

Hun wapens die waren op de vijand gericht 

Nee nooit geen oorlog meer (2 maal) 

 

Toch het was er niet van lange duur 

En nu slaat het lang verwachte vredes uur 

Duizenden soldaten staan in de rij 

Zij gaan op de trein, zij zijn weder vrijdag  

Nee, nooit geen oorlog meer (2 maal) 

 

Op de stations, het is er overal druk 

Men wenscht er de oude krijgsgevangenen veel geluk 

De oorlog die is er voor hun klaar 

Zij zijn nu vrij al kinkt het raar 

Nee, nooit geen oorlog meer (2 maal) 

 

En thuis gekomen, of wat zien wij daar 

Hun moeder, vrouw en kinderen, de hele familieschaar 

Zij hebben aan hun man en jongen gedacht 

Nu is hij hier heel onverwacht 

Nee, nooit geen oorlog meer (2 maal) 

 

Oh, kameraden, ik wens U welkom thuis 

Want als krijgsgevangene was het heus niet pluis 

Ik dank U voor Uw vriendschap, beste vriend 

U, die met mij tesaam hebt gediend 

Nee, nooit geen oorlog meer (2 maal) 

 

8 februari 1945 

Om 05.00 uur ‘s morgens alles uit bed en alles in snel tempo alles inpakken en 

evacueren, ze zeiden 40 km verder en alles natuurlijk te voet de Russen waren op 50 

km van Breslau.  

Wij pakten ons boeltje gauw en toen op appèl daar werd een rede afgeroepen en 

gezegd “wie onderweg vlucht wordt doodgeschoten”, nu werd er nog gekeken of we 

wapens hadden gesmokkeld en of we politieke papieren hadden en toen onze dekens 

inleveren en de start kon beginnen hoe ver dat wisten we niet.  

Het was inmiddels 6 uur en wij vertrokken met 2400 krijgsgevangene. De eerste dag 

liepen wij 35 km wat natuurlijk moeilijk ging, honderden vielen onderweg uit, doch ik 



volbracht de eerste dag mijn voetreis. Op de plaats van bestemming aangekomen 

zijnde, moesten we op een binnenplaats van een fabriek in de openlucht slapen, met 

het gevolg dat er veel ziek werden. Ik was er toen ook bij. Er kwam een dokter bij mij 

(een gevangene dokter) en die zei dat ik lichte longontsteking had, ik kon toen de 

volgende dag niet mee lopen en werd toen naar een schuur gebracht die ze ingericht 

hadden als hospitaal en werd toen met andere zieken verder gebracht met paard en 

wagen door weer en wind, en moesten toen weer slapen in de bossen. Die nacht vroor 

het juist vreselijk dus wij werden steeds zieker we kregen een injectie van de Engelse 

dokter, maar dat moest nog achterom gebeuren want dat mochten de Duitsers niet 

zien anders werd het afgenomen. 

Het was weer morgen geworden en wij moesten weer 20 km lopen. Doch halverwege 

kon ik niet meer en bleef liggen. Ik moet toen bewusteloos zijn gevallen want 3 uur 

later werd ik wakker van een Duitser die zei dat ik op moest staan en verder moest 

lopen. Ik deed de moeite maar het lukte niet. Er kwamen juist nog meer zieken met 

een boerenwagen voorbij en daar mocht ik mee meerijden. We kwamen na een hele 

tijd gereden te hebben weer aan bij de andere colonne en moesten slapen, wij als 

zieken zijnde, in open hooischuren. Het was die nacht zo koud dat er verschillende bij 

waren die er niet meer bovenop kwamen. 

‘s Morgens werden de ergste zieken met een auto verder gebracht dat heel goed was. 

Ik knapte weer op zodat ik weer wat kon lopen tot tien dagen later. Ik probeerde om 

van de stoet los te komen ondanks zware bewaking en het lukte mij.  

Ik ging naar een afgelegen boerderij en vroeg om wat te eten of te drinken. Ik werd 

direct weggejaagd met de hond achter mij na. Ik liep toen ongeveer 10 km verder en 

zag een vrouw buiten staan. Ik denk ik zal het hier nog eens vragen, en het lukte. Die 

vrouw had medelijden met krijgsgevangenen dat kon je zien en ik liep op een paar 

stokken, dat gaf nog een andere indruk. Ze gaf mij twee borden wortelensoep met 

aardappelen en wat vlees. Dat was de eerste keer dat ik aardappelen en vlees kreeg in 

al die tijd dat ik krijgsgevangene was geweest. 

Ik zat smakelijk te eten toen er een Duitse Feldwebel in de kamer kwam. Daar ik zat te 

eten wachtte hij tot ik het eten op had. Het bleek een goede te zijn want toen ik het 

eten op had, toen kreeg ik van hem sigaretten en brood mede voor onderweg. Hij zei 

“de oorlog is voor ons toch verloren”. Ik kreeg gelegenheid om een bad te nemen en 

te scheren ik had [een] baard van 4 weken. Ik kende mijzelf bijna niet meer terug. 

Toen ik was opgeknapt ging ik weer verder en moest mij melden bij de Burgemeester. 

Dat had die Duitser gezegd dat ik dat doen moest. Dat deed ik dan ook, want vluchten 

kon ik toch niet, want ik kon nog niet goed lopen.  

 

16 februari 1945 

Ik liep ongeveer 8 km en kwam toen in het dorp Lieske (Gemeente Malschwitz in 

Landkreis Bautzen, red.) en ging naar de burgemeester en vroeg om onderdak en ik 

kreeg het dan ook van hem, ook weer bij heel goede mensen (familie Heinz 

Kornmann, red.) die zelf drie zoons hadden verloren tijdens deze oorlog en ook niet 

meer zo Hitler gezind waren. Ik kreeg een soort washok tot mijn beschikking met een 

lekkere warme oven. Ik kon zo veel stoken als ik wou dus dat was een uitkomst.  



Zij brachten mij eten met veel vlees en brood en koffie. Ik mocht er niet te veel van 

nemen want dat was ik nog niet gewend.  

 

21 februari 1945 

Lieske 21-2-1945 

Am Sonnabend de 16. Februar 1945 kam Theo van den Hurk mit einer Lungentzundung 

zu uns. Er war ein Hollander und konnte kaum noch laufen. 

Meine Mutter erlaubte ihm das er sich in der Waschküche Feuer mache. Er kochte sich 

gleich Kartofflen und Pflaumen. Morgen will er nach Spremberg ins Hospital. 

Zum Andenken an Heinz Kornmann. 

 

 
Het aandenken aan Heinz Kornmann (Stadsarchief Oss) 

 

Ik verbleef daar een week en toen moesten we weer allemaal evacueren voor de 

Russen maar zij bakte voor mij eerst nog een taart en een flink middagmaal met 

kalkoenvlees en (ik) trok toen weer verder. Ik was heel wat opgeknapt van het goede 

eten en die week rust en het was goed weer dat ik die dag 12 km liep en terecht 

kwam in een klein stadje (mogelijk Neschwitz red.) waar ik een Hollander trof die daar 

was voor arbeidsinzet.  



Ik sliep bij hem en bleef daar ook weer twee dagen toen ging ik weer verder, ik dacht 

ze kunnen mij goed eens aanhouden en het was ook zo, de grüne politie hield mij aan 

en vroeg mijn papieren die ik natuurlijk had, maar het waren niet de papieren die hij 

bedoelde en zij brachten mij naar een cel en vroegen mij waarom ik alleen liep en wat 

mijn Stalag nummer was. Maar dat had ik altijd duidelijk zichtbaar hangen.  

Er werd gebeld en gebeld en eindelijk kwamen er twee Duitsers en daar moest ik mee 

meegaan. Zij lagen in een schuur, De ene Duitser stond even te praten tegen een 

burger en die hoorden dat ik van beroep hulpkeurmeester was en hij had een paard 

ziek zei hij en vroeg mij of ik daar wat aan doen kon. Ik zij natuurlijk ja. Ik wist toch dat 

ik er niets aan doen kon, maar ik dacht dan ben ik die wachten weer kwijt. En zo 

gezegd zo gedaan. Hij zei je kunt bij ons eten en slapen en wij zullen je goed 

Behandelen. En ik met die boer op stap, maar ik liep te langzaam. Hij zei “ik ga maar 

door” en hij gaf mij het adres dat ongeveer 6 km lopen was.  

Ik zei “over een paar uren ben ik er” en ik weer alleen op stap. Ik had ook van die 

Duitse militairen een Ausweis gekregen dat ik alleen mocht lopen. Ik deed het dus op 

mijn gemak en kwam aan een viaduct 7) dat vermoedelijk geladen was met dynamiet, 

om te laten springen voor de Russen. Er kwam juist een groot transport Duitse burgers 

voorbij en die moesten allemaal gecontroleerd worden. Ik kon met mijn Ausweis 

doorlopen en nam van de gelegenheid gebruik om te proberen om het lont door te 

knippen, wat mij zonder gevaar gelukte. Die brug bleef, wanneer het de moffen niet 

merkten, gespaard. Hoe het verder afgelopen was weet ik niet. 

 

 
De gereconstrueerde route vanaf Stalag VIII-c Sagan in westelijke richting (google Earth 2019). 

 

 

 
7 Mogelijk in de A4 ter hoogte van Bautzen. 



Eindelijk kwam ik aan het adres wat de Duitser mij gegeven had hij stond mij al op te 

wachten en zei “kom maar gauw binnen je moet eerst maar eens flink eten”. Dat liet ik 

mij geen twee keer zeggen en er was van alles volop. Na goed gegeten te hebben 

kwam ik in de paardenstal waar het zieke paard lag. Ik zag al direct dat aan het paard 

niets meer te doen was ik nam de koorts op van het paard en het had 42. Ik zei “het is 

jammer maar het paard haalt de morgen niet meer” en de koe die ziek was wat die 

eigenlijk had dat weet ik zei ik maar geef haar maar wat zout en geen eten wel 

drinken. 

De volgende dag om 05.00 uur na goed geslapen te hebben kwam de boer naar 

boven gehuild en zei “U hebt het wel geraden want het paard is juist doodgegaan”. 

Maar de koe kwam er weer bovenop dat was voor mij een reclame want die boer 

meenden dat ik dat gedaan had de koe genas dan ook binnen twee dagen en ik ben 

toen verder gegaan weer naar de Burgemeester en die gaf mij onderdak bij 

verschillende nationaliteiten o.o. Russen, Fransen, Amerikanen, Turken, enz., enz. Ik 

trof daar ook weer de Duitse posten aan die telkens mijn Ausweis moesten verlengen 

en zij gaven mij tevens het adres op waar ik mij weer moest melden bij de volgende 

dag of twee dagen. Ze zagen het niet zo nauw.  

 

Ik moest me melden 50 km verder in Weissig (am Raschütz) en daar zou ik weer 

ondergebracht worden in een Lager, dat hadden ze mij al gezegd. Ik weer op stap. 

Met wat onderweg gebedeld te hebben, kwam ik dan aan in Weissig. Ik bleef daar een 

nacht en mocht toen met een boer mee. Het was toen 15 km op een paardenwagen 

en kwam in een ziekenhuis in Grossenhain daar verbleef ik twee dagen tussen 

Amerikanen en Engelsen.  

Toen zei ik “ik kan wel weer verder want het was mooi weer” en ben toen weer op pad 

gegaan voor de zoveelste maal, maar nu met de trein. Ik wist wel dat gevangene niet 

met de trein mochten reizen, maar zij gaven mij toch een kaartje en ik kwam terecht in 

een Lager waar ook Holanders waren. Dat was een blijdschap dat kun je begrijpen een 

Hollander die tijdens de bevrijding nog krijgsgevangene was gemaakt, want zij waren 

al 2, 3 en 4 jaar krijgsgevangene. Ook trof ik daar een tolk aan die niet in dat kamp 

was (Grossenhain, red.), maar in een ander ziekenhuis (Res. Lazarett Wurzen, red.) was 

die zei tegen mij “als je hier een paar dagen uitgerust bent kom dan maar naar dit 

adres dan zullen wij je opnemen want je bent ziek” en dat deed ik dan ook. 

 

Met veel genoegen hebben Masdea, Moran en Goned, kennisgemaakt met Van den 

Hurk, in een hospitaal in Grossenheim (bedoeld is Grossenhain, red.) Duitsland.  

Onze kennismaking was kort maar zeer hartelijk. [onleesbaar] 

Wij bidden God, dat wij in correspondentie dan wel in persoon elkaar weer mogen 

ontmoeten als dit alles voorbij is. 

Zijn zeer getrouwe vrienden  

J. Schwartz, Drs. Ind. Gef. nr. 271329 

Tolk Res. Lazaret Wurzen-Sachsen, Kdo nr. 803,  

Van Pabstlaan 1 

Voorburg, Z.H. 



Ik kwam nu terecht in Oschatz ik had een kaartje gekocht voor te sporen en het 

gelukte me weer. Hij bracht mij die tolk 8) die ik daags van te voren gesproken had 

naar het ziekenhuis in Wurzen. Ik werd daar opgenomen voor 18 dagen toen werd ik 

weer loopbaar verklaard (want wij stonden onder controle van een Duitse dokter) en 

ging toen weer te voet op pad maar niet ver, want ‘s middags (waarschijnlijk 6 april 

1945, red.) maakte ik een bombardement mee en werd gewond. Ik werd toen weer 

teruggebracht in een Rode Kruis auto en de jongens keken natuurlijk op wie dat zou 

zijn zo onder een laken en toen zagen zij dat ik weer terug was toen waren ze 

natuurlijk weer blij. Er kwam direct een Duitse dokter bij en die zei “het valt nogal mee” 

en ik zou een paar weken daar moeten blijven dat vond ik wel goed. Ik werd daar ook 

zeer goed behandeld onder mijn kameraden. Ik kreeg ook een Rode Kruis pakket dat 

mij goed deed met van alles er in ook honderd sigaretten ik mocht wel niet roken 

maar ik deed het toch.  

 

6 maart 1945 

M.Stalag IV-g 

Beste sergeant v.d. Hurk, 

Hiermede schrijf ik na een hartelijke kennismaking in ons Stalag, een paar woorden in je 

War-Time-Logbook. 

Ik wens je het beste toe op je voetreis door Duitsland. Doch neem van mij een goede 

raad aan: Mocht je nog een keer een voetreis door Duitsland maken, doe het dan niet 

als krijgsgevangene, doch als vrij Nederlander, zoals je als partizaan getoond hebt in 

Holland te zijn en te willen blijven. 

Van ganser harte hoop ik dat je spoedig je geliefde Vaderland mag terugzien en allen 

die je lief zijn. Het beste voor je verdere leven en een flinke poot  

Van sergeant [handtekening] Th.C. Nieman (kgf 107878) 

Hollands vertrouwensman 

M. Stalag IV-g Oschatz 

Duitschland 

 

Oschatz Sa, 6 maart 1945 

Aan Theo v.d. Hurk, 

Enige weken geleden reeds werd ons door Zuid-Afrikaanse geëvacueerde 

krijgsgevangenen welke in het Lazarett kwamen, medegedeeld dat er in het kamp Sagan 

CIII-c een Hollnader uit Oss aanwezig was, in dienst van het Engelse leger. We vroegen 

natuurlijk direct waar hij kon zijn, maar dat wisten ze niet te zeggen. 

Laat hij nu enige tijd daarna plotsteling in ons Stalag zitten. De Hollander waar wij zo 

over gesproken hadden. Hij hebben kennis met hem gemaakt en heel wat verhalen van 

hem gehoord. Hij had heel wat kilometertjes achter de rug. Het leek wel een globe-

trotter. Morgen zou hij weer vertrekken en verder gaan naar het volgende opgegeven 

punt. Als hij langzaam loopt, kan de mogelijkheid bestaan dat hij met de Vrede daar 

aankomt. Volgens zijn zeggen zaten ze op hem te wachten tot hij zich zou melden. Het 

 
8 Bedoeld is sergeant J. Schwartz, kgf 271329  



is wel leuk te weten dat er iemand op je wacht. Als de koffie nu maar klaar is….. of zou 

de vel openstaan? Je kan niet weten. Het is een gekke boel hier. 

Maar in ieder geval, Theo, wij wensen je allemaal het beste en goede reis voorlopig naar 

het Lager nu. Maar wij hopen zo spoedig mogelijk naar jouw en ons Vaderland en wij 

zijn blij weer een echte Hollander ontmoet te hebben, die niet bang is. 

Met de beste wensen en stevige handdruk 

Van D.C. de Winter 

sergeant (kgf. 106570)  

 

11 maart 1945 

Wurzen, 11 maart 1945 

Beste v/d Hurk, 

Dit ter herinnering aan ons gezamenlijk verblijf in het Krankenrevier te Wurzen op een 

zaterdagavond en zondag. In die korte tijd heb ik je leren kennen als een kerel, je 

Brabantsche geboorte waardig. Ik hoop, dat je zo spoedig mogelijk naar ons vrij 

Nederland mag terugkeren. 

J.C. Gestman (kgf. 107713) 

 

14 maart 1945 

Duitsland, Laatste afscheidsbrief, 

Beste familie, verloofd, vrienden en kennissen. Bij herhaalde bombardementen en 

andere oorlogsgevaren, zijn wij hier geen minuut zeker van ons leven. Daarom schrijven 

wij krijgsgevangenen een laatste brief, die naar huis gezonden zal worden, wanneer wij 

dodelijk getroffen zullen worden.  

Beste familie, ik dank U voor alles wat gij voor mij hebt gedaan, onder andere mijn Zus, 

waar ik in pension was en ook de kinderen. Leer hun bidden voor de Koningin van de 

Vrede, dat het toch nooit zulke oorlog meer zal komen. 

Deze oorlog is iets vreselijk hier (in H.) dag in dag uit twee á 3 drie maal in de 

schuilkelder of open veld, zoiets hebben we in Holland nog nooit meegemaakt en steeds 

met de gedachten “zouden wij vandaag soms getroffen worden.” Zoals voor veertien 

dagen maakten ik persoonlijk met 23.000 gevangenen een groot bombardement mee.  

Wij hebben allen gebeden dat God ons toch zou sparen, en wij zijn er af gekomen met 

lichte verwondingen. Ik schrijf hier vanuit een Lazarett ergens in Duitschland.  

Ik groet ook mijn meisje en dank haar voor de gezellige uren die wij tezamen hebben 

doorgebracht. Ik schenk haar mijn gouden ring, die ik als aandenken heb gekregen van 

mijn medegevangene, een Indiaan. Wanneer zij soms van gedachte is veranderd en een 

andere jongen heeft, schenk ik hem aan mijn petekind Nico van den Hurk, zoon van 

mijn broer Bertus. Ook dank ik mijn vriend Wim van de Wouw voor de gezellige uren en 

dagen en mocht het nog eens oorlog worden, meldt je dan als pleegouder voor de 

krijgsgevangenen, zoals ik was. Je doet er een goed werk mee en ze hebben het nodig.  



Voor 5 ½ maand stond ik aan de rand van de dood, ’s nachts om 03.00 uur, doch ik bad 

tot God en hij heeft mij gespaard (een verdere uitleg kan ik hier niet van geven) 9). Ook 

familie van der Wouw dank ik, gij waard een tweede vader en moeder voor mij. Ik werd 

behandeld als eigen kind in huis. Groet ook de kinderen van mij en laat hun bidden voor 

de Vrede, Broers. zusters nogmaals veel dank, familie verloofde, vrienden, Vaarwel van 

deze wereld en tot hiernamaals. 

Gemaakt op de 14e maart 1945 ’s morgens om 9 uur in een Lazarett ergens in Duitsland 

(Wurzen, red.). 

 

27 maart 1945 

 
Tekening door R.S. Hooper gemaakt in Wurzen (Stadsarchief Oss) 

 

  

 
9 Hier wordt gerefereerd naar het moment waarop hij in Nederland krijgsgevangen werd gemaakt door 

de Duitsers en bijna werd geëxecuteerd.  



31 maart 1945 

 
Tekening van Captain Welsh, gemaakt door R.S. Hooper in Wurzen 31-3-1945  

(Stadsarchief Oss) 

 

6 april 1945 

Op 6 april 1945 schreef Johny F. Deelstra vanuit het Kranken Reivier Wurzen:  

Met hartelijke groeten en tot spoedig weerzien in ons geliefde Vaderland, Theo. 

Johny T. Deelstra, 

Overburgkade 15 

Den Haag 

 

Op dezelfde bladzijde was een tekening toegevoegd van een grafkruis met de tekst 

“Onbekende soldaat”.  

 

7 april 1945 

Op 7 april was ik weer gezond verklaard en moest met de Duitsers mee naar mijn 

mede gevangenen die zouden 120 km verder zijn zeiden zij, in Leipzig.  

Wij kwamen in Leipzig aan, maar daar werd ons medegedeeld dat zij allang verderop 

geëvacueerd waren en misschien al wel vrij waren zei een Duitse burger. Wij gingen 

terug en kwamen terecht in een Russen hospitaal. Daar was het hopeloos zo vuil als 

die Russen waren en ze mochten geen Hollanders helpen zeiden ze.  

Ik kreeg toen 9 dagen een cel alleen. Toen weer evacueren maar ik bracht het weer zo 

ver dat ik niet meer verder kwam dan Wurzen, want de Tommy’s, zeiden de moffen, 

zijn nog maar 40 km (ten westen, red.) hier vandaan. En ik kwam weer in het hospitaal 

in Wurzen toen werd er een pantseralarm gegeven de Amerikanen waren maar 12 km 

meer van Wurzen.  



Er werd geweldig geschoten en de moffen waren bang en gingen alles verbranden en 

vluchten en wij dachten de Tommies zijn vanavond hier als het iets wil. Wij bleven over 

met een Deutsche post die zij “ik blijf tot de laatste man, ik doe mijn plicht”, maar hij 

zetten de poort open die anders bewaakt werd door twee Duitsers met bajonet op het 

geweer. Hij zei “je kunt gaan waar je wilt”, maar wij waren wel wijzer en bleven in het 

hospitaal. Daar kwamen de duikbommenwerpers, kanonnen bulderde. Vrouwen en 

kinderen, zij wisten zelf geen raad waar ze het zoeken moesten. Zij wenen en roepen 

“wij hebben geen Krieg gewild”. Maar het wordt anders, diepvliegers komen naar 

beneden de kogels vliegen ons om de oren maar de vliegeniers hebben onze Rode 

Kruis vlag en ons gezien en gaan de andere kant uit. Ze roepen dat ze de stad niet 

over willen geven en laten de brug nog net springen voor de Amerikanen er over 

kunnen en het wordt weer afwachten. De moffen krijgen weer wat praats en die 

Deutsche post die wij hadden werd ook strenger. We mochten niet meer buiten, maar 

dat vonden wij niet erg. Komen deden ze (de Amerikanen, red.) toch en het was 8 

dagen later (dinsdag 17 april 1945, red.) dat ze kwamen om 7.31 uur werd de stad 

overgegeven zonder gevecht.  

Ik kwam om 7 uur buiten en zag enkele witte vlaggen hangen. Ik denk “wat zal dat 

weer zijn”, maar dat was de vrede. Ik liep naar binnen en vertelde het grote nieuws aan 

mijn kameraden en ik ging direct naar het raadhuis dat tegenover ons ziekenhuis was 

en zag de Amerikaanse kapitein en vloog hem om de nek van blijdschap. 

 

24 april 1945 

Het was 24 april 1945 wij werden natuurlijk direct achter het front gebracht wij kregen 

wat wij wilden; alles sigaretten, chocolade, enz., enz.. Maar wij konden niet eten van 

blijdschap, dat kun je begrijpen. We kunnen nog steeds niet geloven dat wij vrij zijn en 

kunnen zeggen wat wij willen. Ik nam direct een rijwiel in beslag en reed de stad door. 

Ik zie ineens een mof staan in uniform. Ik naar binnen met een revolver in mijn 

handen, maar hij kwam mij al tegemoet met een witte zakdoek “ik geef mij over” zei 

hij. Ik zei “dat is je geraden ook”. Het was een Luitenant, hij was ook nog begiftigd met 

het ijzeren kruis dat ik natuurlijk afnam voor souvenir. Ik bracht hem naar de 

Amerikaanse posten met een revolver er achter en die werd ingesperd.  

Twee weken zijn we daar geweest veel plezier gehad en gingen ons voorbereiden voor 

de grote reis per vliegtuig naar Londen. Om 11 uur in de morgen waren wij op het 

vliegveld bij Leipzig (waarschijnlijk Wald-Polenz bij Brandis, red.) maar we moesten 

wachten tot ‘s middags 15.00 uur toen kwamen de vliegtuigen aangevlogen en de 

proppellers begonnen te draaien om 15.31 uur startten wij dan de lucht in. Het was 

iets eigenaardigs voor de eerste keer. Alle huizen werden zeer klein, zo vliegen wij 

naar Brussel 500 km verder met 25 man in een vliegtuig, ik ben even bij de piloot 

geweest en zie al die andere vliegtuigen om ons heen razen we zijn nu 2000 km hoog 

en krijgen af en toe een schok, ze komen ons juist een kop chocolade en gebak 

brengen het is juist of we in de kamer zitten van ons eigen huis. Er passeert ons juist 

het vliegtuig BOM BOM zo heet het vliegtuig dat de ROZE-MARIE passeert we vliegen 

nu 288 km per uur maar in het vliegtuig is het net of we niet vooruit komen. 



Wij zijn nu boven Parijs volgens de piloot. Wij moeten ons gaan vastbinden zegt hij 

voor het lager vliegen, want Brussel is in zicht, we gaan dalen het is heel vreemd het is 

juist of we met een schok naar beneden vallen maar het is maar even. 6.45 uur zijn wij 

dan alle goed geland in Brussel wij worden afgehaald door de muziek korpsen van de 

Koninklijke Marine en worden verwelkomd door duizenden toeschouwers. Ze rijden 

ons door Brussel en we worden met bloemen gegooid het was gewoonweg 

fantastisch overal tapijten uit de ramen overal muziek dancings het was geweldig wat 

ze voor ons doen. 

Toen kwamen wij aan in de kazerne ook weer begroet door muziek en weer werden 

we getrakteerd op allerlei lekkernijen. We kregen 800 franc en gaan met groepjes de 

stad in en we kunnen bijna niet lopen van de drukte. Ze zien aan ons dat wij 

krijgsgevangene zijn, want we zijn allen kenbaar aan ons krijgsgevangene nummer. De 

volgende dag moesten we ons weer gereed houden voor de grote tocht naar Londen. 

We gaan weer allemaal met auto’s. Eerst moeten wij naar het Koninklijke Paleis, daar 

moeten we weer allen uitstappen. Daar word ons gezegd dat wij voor de laatste dag in 

Brussel zijn en de Engelse overheid zal ons een soupe geven. We moesten allen het 

grote hotel in en zouden daar ook de nacht doorbrengen. Wij gingen ook weer de 

stad in en ‘s nachts om 3 uur kregen wij allen nog een flink ontbijt en om 4 uur vlogen 

wij naar Londen. Om 6 uur waren wij in Londen en werden wij gesplitst in de 

verschillende onderdelen en werden weer voorzien van nieuwe kleren en geld en 

werden weer ondergebracht in de mooiste en beste hotels van Londen.  

Ik kwam terecht in Kensington-West 4 KM van Picadilie Circus het hartje van Londen. 

Het verkeer in London is druk en ik maak veel gebruik van de ondergrondse treinen, 

die zijn voor ons toch vrij. Na drie dagen kreeg ik een prettige boodschap van het 

Ministerie van Oorlog om 4 uur ‘s middags te verschijnen op het Koninklijke Paleis.  

Ik zou met de auto afgehaald worden. Ik dacht wat zal dat worden? Ik was er echt 

zenuwachtig van en van de andere kant naderhand weer blij, ik wist niets. Om 3.45 

kwam er een prachtige auto voor met een Engelse officier en vroeg aan de wacht in 

het hotel waar ik was. Ik werd direct geroepen en ging mede naar de afgesproken 

plaats op het paleis. Ik werd ontvangen door de Groot Majoor die mij kwam bedanken 

voor de diensten, die ik ook voor zijn vaderland had gedaan en mij namens zijn 

regering een gouden armbandhorloge aanbood. Ik werd toen in een prachtige kamer 

gebracht helemaal van marmer en werd daar voorgesteld aan Generaal Patton en vele 

andere hoge officieren. Zij bedankten mij nogmaals en verzochten mij om de betere 

wijn te drinken voor Nederland en Engeland en werd toen weer teruggebracht naar 

mijn hotel. 

 

24 mei 1945 

Op 24 mei kreeg ik het bericht dat ik mij gereed moest houden voor vertrek naar 

Holland. Ik was ook nog bij een oude vriend van mij geweest die met mij in het kamp 

xxx was geweest en daar werd ik ook weer hartelijk ontvangen. Zo heb ik verschillende 

vrienden nog bezocht en ben toen de laatste avond uit geweest in Victoria. Daar 

waren wij met 22 man waarvan er 14 oude kampgenoten bij waren. Wij gingen overal 

heen. Ook het publiek in de hotels waar wij kwamen zagen dat ik een Hollander was.  



Ik moest van ieder wat drinken en een Hollands lied zingen, dat vonden ze zo mooi. 

Het was inmiddels 04.00 uur ‘s nachts geworden en wij gingen naar bed tot 11.00 uur 

‘s morgens. Nu mogen de oud-krijgsgevangene een vliegtocht maken boven 

Schotland. Het was zeer mooi toen wij laag vlogen. Ik had best willen landen, maar dat 

mocht niet er waren er nog zo veel dat het veel te druk was, we landen dan weer in 

de buurt van Manchester. Daar hebben wij ook weer alles afgezien. Prachtige 

monumenten. Toen gingen we weer naar Waterloo (station) alles natuurlijk met auto’s. 

Het station is daar iets geweldigs. Toen gingen we weer naar het paleis. Daar zou de 

Koning juist vanmiddag een rede uitspreken tot het volk. Wij kwamen ook nog 

Churchill tegen en kwamen nog langs zijn dagverblijf op No 10 (Downingstreet). 

 

28 mei 1945 

Het was inmiddels 28 mei (NB de datum komt niet overeen met de datum op het 

repatriëringsformulier in Weert) geworden en moest vertrekken naar Holland wat ik 

ook graag deed, want ik had mijn familie en vriend sinds 8 maanden niet meer gezien. 

Ik vloog met het vliegtuig tot Tilbury (Engeland, red.) en vandaar vanwege het slechte 

weer naar Antwerpen met de boot, dat ook wel interessant was.  

 

Ik moest mij in Weert afmelden en werd daar met een aparte auto naar mijn familie 

gebracht waar de vreugde natuurlijk algemeen was, want ze wisten niet beter dan dat 

ik gesneuveld was, ondanks dat ik via Engeland al had geschreven dat ik nog leefde. 

Mijn vriend Wim was zich persoonlijk gaan overtuigen of ik nog leefde en kreeg het 

officiële bericht dat ik zelf had geschreven dat ik nog leefde.  

Ook was het voor mijn vriend een dag om nooit te vergeten en voor mij was het 

natuurlijk ook een blijdschap want als vrienden kun je elkaar alles toevertrouwen.  

 

En zo is dan het einde van mijn krijgsgevangenschap die ik nooit meer zal vergeten en 

ook nooit meer hoop mee te maken. 

 

Theo van den Hurk 

Krijgsgevangene No 1590 Stalag IIIV-c (bedoeld is VIII-c Sagan, red.) 

Deutschland 

 

 

 



 
Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98, inv. 132 (foto E. van der Most) 



 
Nationaal Archief collectie krijgsgevangenen 2.13.98, inv. 132 (foto E. van der Most) 



 
Op 25 april 1950 werd aan Theo van den Hurk het Mobilisatie Oorlogskruis toegekend 

 

 

 



 
Theo van den Hurk ontving tevens enkele Britse onderscheidingen 



 
Bidprentje voor Theodorus Johannes van den Hurk (Stadsarchief Oss) 

 

 


