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Извод из писма Ђорђа Вукосављевића (рођен у Крагујевцу, 
Ср би  ја) ко ји је био подофицир Српске армије. Писмо је написано 30. 
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го дине у Нив Ми  лигену (Холан дија).
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СРПСКИ ВОЈНИЦИ УМРЛИ У ХОЛАНДИЈИ 1917–1919

Увод

У сеновитом углу реформатског холандског гробља у Гардерену, подручје регије Велуве у Хо  ландији, стоји спо-
меник сећања на Србе који су преминули од последица шпанског грипа 1919. године, након Првог светског рата. На 
споменику је исписано 29 имена војника који су умрли у Гардерену, 21 војник који је умро у Најмегену и њих 14 који 
су умрли у Енсхедеу. Међутим, њи хови сандуци, како су аутори открили 2012. године, нису више били ту. Аутори 
књиге су два Холанђанина и једна Срп киња, који су чврсто одлучили да открију шта се догодило са тим срп ским 
војницима ко ји су умрли у Холандији која је током Првог светског рата била неутрална земља. Желели су да са знају 
како су српски војници стигли у Холандију, где су њихови посмртни остаци, и ако је могу ће, да нађу породице тих 64 
српских војника.

Након истраживања холандских општинских архива, открили су да нема само 64 српских вој ника који су 
умр ли у три холандске општине, већ више од деведесет и једног војника који су умрли у девет раз личитих градова 
Хо ландије. Уз помоћ српске заједнице у Ротердаму и Утрехту, српске амба саде у Хагу и Прагу, као и из разних других 
извора – особа у Холандији и Србији, пронашли су више одговора на своја питања. Када су ступили у контакт са првим 
потомцима неких од тих 91 војника, појавило се још више питања, а и више информација је постало доступно.

Друго, допуњено двојезично издање књиге резултат је истраживања аутора који су почели да скла  пају слику у 
вези са овим специфичним поглављем у историји холандско-српских односа од пре једног века. Описане су различите 
фазе: правни аспект и избијање рата, злочини над ратним зароб љеницима у ло горима за ратне заробљенике, повратак 
у домовину преко Холандије, њи хова смрт и ексхумација. Књига се завршава описом тренутног стања споменика у 
Гардерену и мау зо леја где је ве  ћина Срба који су умрлиу Холандији, пронашло своје вечно почивалиште укљу чу јући 
и приче о по ро дицама умрлих војника које су аутори открили. 

 Међутим, књига превасходно говори о 91 српском војнику из Првог светског рата, који су умр  ли у Холандији 
и који никада нису стигли кући.
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Споменик у Гардерену, 10. јун 2012. године 
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Ратни заробљеници

Мировни покрет који је почео после битке код Солферина 1859. године и који је водио до I Женев ске кон-
ференције, а што је довело до оснивања Црвеног Крста, чврсто је укорењен у Хагу крајем 19. века. Током конвенције 
у Хагу 1899. и 1907. године, успостављен је правни оквир који се бавио питањем разо ружања, законима о рату и 
рат ним злочинима. Он укључује правила која има ју за циљ регулисање пона шања неутралних земаља у случају рата 
на копну. Холандија није могла ни да наслути да ће правила, које је она помогла да се креирају, бити примењивана у 
року од једне деценије од њи ховог проглашења. Када је Немачка напала Белгију 1914. године неутрална Холандија је 
била окру жена зараћеним нацијама. Као резултат пада Антверпена, скоро милион Белгијанаца тражило је уточиште 
у Хо ландији, међу њима 30.000 војника.1 

Званична политика била је да се цивили што пре врате, али војска је морала бити разоружана и ин тернирана 
до краја непријатељстава, а у складу са V Хашком Конвенцијом из 1907. године. 

Почетком 1917. године влада је предузела мере за смањење шверца на граници са Немачком. Та од лу ка је до-
нета да би се у земљу могло доћи само преко званичних граничних прелаза или же лез ничких ста ница. Овом при-
ликом различита министарства су потврдила споразум узимајући у обзир различите групе странаца које не би биле 
враћене из хуманитарних разлога и поштовања људских права: одбегли ратни заробљеници, цивили одбегли из кон-
центрационих логора, дезер тери, или било које друго лице чија би екстрадиција довела у опасност њихове животе.2 
За разлику од активних војника који су морали да буду разо ружани и интернирани када стигну на границу, одбегли 
ратни заробљеници били су слободни да се крећу и напусте земљу у правцу у којем су желели – обично би ишли пре-
ко луке Ротердам уз помоћ конзула њихове земље. То је значило да је холандско учествовање у рату било прилично 
ограничено, требало је уништити вашке, бринути се о исхрани и организовати превоз до Ротердама.3 

1   Одговор Министра унутрашњих послова Корта ван дер Линдена на интерпелацију посланице др Е. Ј. Бемера (АРП, за округ 
Кам  пен), Hendelingen Tweede Kamer (Записник Парламента доњег дома) 1817–1918, 16. април 1918, 2278.
2   Усмена изјава забележена без датума у националној архиви, Den Hag, Ministarie van Binnenlandse Zaken: Volksgeyondhein en 
Armwesen,  br. 2. 04. 54, inv. br. 137. 
3   H. Brugmans, Nederland in den oorlogstijd: de geschiedenis van Nederland en van Nederlandsch-Indië tijdens den oorlog van 1914 tot 
1919, voor zoover zij met dien oorlog verband houdt, Amsterdam, 1920, 70.
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Зверства и логори за ратне заробљенике

Први светски рат почео је објавом рата Аустроугарског царствао Краље-
вини Србији 28. јула 1914. године. Почетак рата је последица низа дога ђаја, а 
вр  хунац је био атентат на Франца Фердинанда, аус троугарског над војводу у 
Са рајеву 28. јуна 1914. године.

Аустроугарске снаге почеле су са гранатирањем Београда, главног града 
Краљевине Србије, у но ћи 29. јула 1914. године. У рат су потом увучени ми -
лио ни људи, а грубе процене указују на то да је умрло око 18 милиона људи 
(11 ми лиона војника и 7 милиона цивила). Процењује се да је са  мо Кра  љеви-
на Србија изгубила више од 1,1 милиона становника током рата (за јед но са 
вој ним и циви лним гу бицима), што је представљало више од 26% укупне по-
пулације, и 58% одрасле, му шке популације.4 

У бици на Церу (средином августа 1914), српска војска је зауставила 
аустроугарску војну инва зију. Уследиле су битке на Дрини и Колубари, у који-
ма су обе стране претрпеле значајне људ ске губитке, али није дошло до про-
мене граница. 

После десет месеци релативног затишја, октобра 1915. године покренут 
је напад од стране аус тро угарске и немачке војске са севера, а недељу дана 
кас није бугарске инвазије са истока и југо истока, што је довело до неодрживе 
српске по  зиције. Бугарска офанзива је одвојила српску војску од савезника на 
Со лунском фронту и приморала је на повлачење преко Албаније и Црне Горе и 
потом на ева   куацију на острво Крф. Резултат офанзиве и окупације Србије од 
стране Цен  тралних сила су десетине хиљада српских ратних заробљеника.5 

Сви српски војници који су стигли у Холандију, задржани су најпре у 
аус тријским, мађарским и не мачким логорима, што су аутори сазнали захва-
љујући дигитализованој архиви међународног Црве ног крста.6 На пример, у 

4   Ч. Антић, „Судњи рат”, Политика, 13. септембар 2008, http://www.politika.rs/scc/clanak/55742. 
5   W. Doegen, Kriegsgefangene Völker, Band I, Der Kriegsgefangenen Haltung und Schicksal in Deutschland, Berlin, 1921, 56-57, помиње 
27. 912 српских војника, који су били у заточеништву у Немачкој у периоду између избијања рата и 10.  јануара 1919. године; J. Olt-
mer, Unentbehrliche Arbeitskräfte: Kriegsgefangene in Deutschland 1914/1918, 2006, 69, наводи број од 28. 746; F. J. Scheidl, Die Kriegs-
ge fangenschalf von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart: eine völkerrechtiche Monographie, Berlin 1943, 97, даје 154.700 српских ратних 
заро бљеника Великог рата у Аустроугарској империји; R. Cholakov, Prisoners of War in Bulgaria during the First World War, 2012, 13 
(dis  sertation in manuscript), помиње 28.254 – 31.679 српских ратних заробљеника и 37.647 цивила у бугарскм притвору. Ствар ни 
бро  јеви можда су били још већи.
6    http://grandeguerre icrc.org, 1914 – 1918 затвореници Првог светског рата у Историјском архиву Међународног Црвеног крста.

Карта ратног заробљеника
Милоша Гавровић,

http://grandeguerre icrc.org, 1914–1918 
затвореници Првог светског рата у 
Историјском архиву Међународног 

Црвеног крста.
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крш теници Милоша Гаврoвића пише да је ро ђен у Милочају 1893. 
го дине и да је за робљен 14. новембра 1915. године у Крушевцу. На 
ње говој карти се тако ђе мо же видети да је био у логору Браунау (са -
дашњој Чешкој) 24. 11. 1915. годинe.7 

Сазнали смо на основу породичних докумената (писама и фо-
то гра фија) да су војници нпр. Милош Јеремић и Ђорђе Вукосављевић, 
пре до ла ска у Холандију боравили у логорима у Солтау и Емдену у 
провинцији Ха новер. 

У књизи Хенрија Хаберта Између бодљикаве жице8 у којој је 
интер вјуи сано 38 српских ратних за робљеника који су интернира ни 
пре ко Хо ландије 1919. године, постоје писана сведочанста која опи  -
сују окол ности под којима су боравили ратни заробљеници у аус-
троугар ским и немачким ло горима. Ова књи га такође описује ру те 
које су пре лазили српски ратни заробљеници док су сти г ли у Хо лан  -
дију. Вој ници о којима се говори у овој брошури нису умрли у Хо-
лан дији.

После анализе тих рута9, откривено је да је већина српских 
ратних за робљеника заробљена у Централној Србији или на Косо ву. 
После рата, тран спортовани су у Ковин, Земун10, Сремску Ми тро-
ви цу11 или Смедерево (при времени логор био је у тврђави). По сле 
пет до десет дана су одво жени, углавном преко Темишвара12 (од Сме-
дерева/Ковина), до Браунауа или Хајн  рихсгрина.13 

Из Хабертове књиге може се закључити то да је Хајнрихсгрин, 
заје дно са Браунауом био један од два значајна аустроугарска лого ра одакле су српски ратни заро бље ници били 
одвођени у Нема чку. После неко ли ко месеци про ведених у Хајнрихсгрину или у Браунау, српски ратни зароб ље-
ници су депортовани у северозападну Немач ку. Тамо се налазио највећи број логора у немачкој провинцији Хановер 
(Логор X Армијског корпуса Хановера) за српске ратне заро бљенике ко ји су сти гли у Холандију и где су задржани у 
ло гору VII Мин стерског корпуса.

Третман према ратним заробљеницима у заробљеничким ло  горима био је далеко од пристојног. По менута 
књи  га опису је не са  мо почињене злочине над заробљеницима у логорима, већ и док су за ро бље ници били држани у 

7   Браунау (логор) у Бохемији = Чешка Република (Браунау је био део Аустроугарске империје до завршетка Првог светског рата).
8   H. Habert, Binnen het prikkeldraad: naar verhalen van uitgeweken Serviërs, Amsterdam 1919.
9   Види више на: https://secanje.nl/en/news-archive/2015/2016/20062015/secanje-google-maps
10   Земун, Србија (Земун је био део Аустроугарског царства до краја Првог светског рата)
11   Митровица (Хрватска) = Сремска Митровица, Србија, (Митровица је била део Хрватске која је припадала Аустроугарском цар-
ст ву до краја Првог светског рата)
12   Темишвар (Румунија) = Темишвар је био део Аустроугарског царства до краја Првог светско грата.
13   Хајнрихсгрин = Јиндриховице, Чешка, (Хајнрихсгрин је био део Аустроугарског царства до краја Првог светског рата)

Насловна страна књиге Хенрија Хаберта „Између 
бодљикаве жице” за француско издање
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Ср  бији у логорима чекајући транспорт за Немачку. Српски ратни за  робљеници у ло горима нису има ли хра не и били 
су малтретирани. Најмање кр шење правила ло го ра стро го је каж њавано батинама и мучењима.

Упадљив пример како су третирани српски ратни заробљени  ци је прича Гвоздена Андрића, коју је Хаберт опи-
сао као једну од 38 прича у својој књизи. Гвозден Андрић, војник, 28 година, X пеша дијски пук, 4. чета, 4. батаљон, 
рођен у Душков цима, округ Ужице. Био је заробљен у Копиљи у октобру 1915. године. 

Успео сам да побегнем у планине, али су ме Аустријанци откри   ли и одвели са њима. Довели су ме у Хајнрихсгрин. 
У логору је би  ло 25 до 30. 000 мушкараца међу њима 500-600 наших официра.

По сле су ме одвели у Солтау; онда, 15 дана касније, у Лангенмор, а одатле до логора у близини Бурне ба ха где 
сам радио два ипо месеца на имању Крупа, село Клаусхајде. У свим логорима храна је би ла стварно ло ша, није је било 
до вољно и ми смо гладовали. Много наших људи је умрло од глади и хлад  но ће, јер нисмо има ли одећу и обућу. Били смо 
сме штени у дрвеним касарнама. Наши стражари су нас ту кли због најмањих ства ри или су нас тре тирали као живо-
тиње. Ударци бајонетима су били небро је ни. Мађари и Немци тре   тирали су нас најгоре. Коначно смо добили храну 
од нашег Цр веног крста. Без тога бисмо помрли од глади.14

Још један војник, Миленко Пантелић из Вреоца, села близу Београда, стар 28 година, старији водник, служио 
у IV пешадијском пуку, 2. чета, 1. батаљон Дунавске дивизије. Био је такође ин тервјуисан. За ро била га је немачка ар-
мија 13. новембра 1915. године. Хаберт је забележио његово казивање:

Нас, 2.000 људи, доведени смо у Куршумлију. Одатле смо путовали преко Крушевца, Младеновца, Мар ковца, 
По жаревца, Дубравице до Ковина. Све време смо страшно гладовали. У Куршумлији смо доби ли хлеба, и онда смо у 
Младеновцу добили мало печеног кукуруза. Много наших људи је губило свест, јер су били исувише уморни, а стражари 
су их без милости тукли и присиљавали да наставе без пре кида да марширају. Неки од нас су покушавали да побегну, 
двојица су успела, остали су одмах убијени. Сељани који су донели хлеб својим људима, били су претучени. После 
Ковина уследиле су четири недеље боравка у Сатмару (Мађарска)15. После тога стигао сам до Браунауа, где сам остао 
две седмице. У том логору нам је било веома лоше. У јануару 1916. године био сам пребачен у Мајенбург (Немачка), 
тамо сам остао три ме сеца и било је исто као у Браунау, врло лоше. Из овог логора дошао сам у село Булаг, ту сам 
остао шест ипо месеци на фарми, те је онда поново био Мајен бург. На крају су ме послали у Нор денеи, поред мора, где 
смо морали да радимо на бетонском очврш ћавању обале. Људи са којима смо радили били су углавном си ромашни и 
присиљавали су нас да радимо без прекида. Хранили су нас као да смо свиње. Ујутру смо добијали мало куваног ку ку-
руза и мало парче хлеба. Поподне кувани кромпир са мало соса. Увече смо доби јали исто што и ујутру. Добијали смо 
250 грама хлеба дневно. То је био црни хлеб пун сламе и песка.16

Хабертова књига не само да описује злочине у логорима над ратним заробљеницима, већ и злодела почињена 
у Србији која су чинила аустроугарска, немачка и бугарска војска. Хаберт није био једина особа која је писала о тим 

14   H. Habert, nav. delo, 30, 31.
15   Сатмар = Сату Маре, Румунија (Сатмар је био део Аустроугарске империје до краја Првог светског рата).
16   H. Habert, nav. delo, 27 -28.
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зверствима. Ариус ван Тинховен, доктор који је служио у мисијама Црвеног крста у Србији, такође је писао о томе. 
Oбјавио је свој дневник у холандским новинама Nieuwe Rotterdamsche Courant17, а дневник је касније објављен и пу-
бликован.18 

Још једна прича у Хабертовом раду о злочинима почињеним у Србији од стране аустроугарске вој ске описана 
је у причи о Јеротију Жупцу, 38 година старом воднику из Новог Села у близини Врњачке Бање. Служио је у XII пе-
шадијском пуку, 1. чета, 4. батаљон Шумадијске дивизије. У новембру 1915. године постао је ратни заробљеник аус-
троугарске војске која га је упутила у данашњи Земун: 

Стражари су тукли наше војнике и убили су неке од њих

Жупац је све видео, непријатеље како малтретирају и како су пљачкали српска села. Видео је такође да су у Тр-
стенику опљачкали све продавнице и складишта. Жене, деца и старци били су при сиљени да раде за њих. Он је остао 
четири дана у Младеновцу. То су били страшни дани, али је прежи вео. Није уопште добијао храну, а спавао је ван 
града на отвореном пољу. Многи цивили су умрли.19 

17   Dr. A. van Tienhoven, De gruwelen van den oorolog in Servië: Het dagboek van een oorlogs-chirurg Onder de Menschen, 23, 24, 25, 27, 
30. mart, 14. april 1915, (oбјављено као фељтон).
18   Dr. A. van Tienhoven, nav. delo.
19   H. Habert, nav. delo, 35.



СРПСКИ ВОЈНИЦИ УМРЛИ У ХОЛАНДИЈИ 1917–1919

16

Бекство из логора

Немци су заробљавали војнике из целе Антанте: Русе, Французе, Британце, Румуне, Ита лијане, Бел гијанце, 
Ср  бе, Португалце и војнике колонијалних војски Првог светског рата.

IV Хашка конвенција дозвољавала је држави у којој су били заробљеници да их користе као рад ну снагу. У 
Немачкој су многи Срби, ратни заробљеници радили ван логора. То је био случај са војни цима на тресетишту у Ем-
сланду, које се граничи са холандским покрајинама Хронинген и Дренте на северу земље, али и за руднике Грубе 
Адолф у Херцогенрат – Меркстајну близу Керкраде на југу или у Групу (челични маг нат) имање Клаусхајде, два и по 
сата хода од холандске границе у близини Дене кампа.20 

Због близине границе са Холандијом, значајан број запослених војника, на овај начин је успео да стигне до 
неутралне Холандије. Други би побегли из логора и до Холандије пешачили само ноћу. Не зна се много о овим одбеглим 
ратним заробљеницима. Чак и њихови бројеви нису били званично чувани. Шеф кабинета у Ротердаму, Сиркс, при-
јавио је различитим министарствима у Хагу 1918. го ди не присуство Руса, Енглеза, Француза и Белгијанаца, и да су 
ме ђу њима Срби и Цр но горци који су раније дошли. У том тренутку, 3 Британца, 170 Француза, 226 Белгијанаца и 
819 ру ских ратних за ро б љеника боравило је у Ро тердаму, заједно са значајним бројем цивилних Руса који су побегли 
од не мач ких логора где су вршена убијања.21 

Прва два одбегла Србина поменута у холандској штампи стигла су у Куворден рано ујутру 28. јуна 1916. године. 
Они су побегли са својих радних места где су били запослени, из фабрике кар тона у Емлихајму, осам километара 
удаљена од границе.22 Холандске новине, у периоду између 1916. и 1918. године споменуле су најмање 165 српских 
војника који су пребегли и прешли холан дску границу. (та бела 1)23 

Табела 1: Пребегли српски ратни заробљеници, долазак у Холандију (1916–1918),

процењен минимум по провинцији

20   H. Habert, nav. delo, 16, 29, 31, 33.
21   Сиркс (Министарство унутрашњих послова) Снајдерсу (Министарство за здравље и социјална питања) 11. јуна 1918, 2.04.54, 
инв. бр. 136.
22   Последњи извештаји, Provincijale Overijsselsche en Zwolsche courant, 28. jun 1916, 3.
23   Резултати претраживања у архивама новина (www.delpher.nl.leiden.courant.nu.krantenbankzeeland.nl), За појмове као што су 
‘Serviër’, ‘Serviërs’, ‘ontvluchte Serviër’, ‘ontvluchte Serviërs’, ‘Servisch krijgsgevangene’, ‘Servische krijgsgevangene’, ‘Servische krijgsgevan-
genen’ у периоду између краја 1915. и 11. новембра 1918. године; W. Doegen, nav. delo, 28,  помиње се 637 српских војника у читавој 
Немачкој који су побегли из заточеништва, а да нису поново ухваћени.

Hroningen
12
48
14
74

Drenthe
16
28
8

52

Overijssel
0
0
2
2

Gelderland
2
1
0
3

Limburg
18
0
0

18

Непознато
0

16
0

16

Укупно

48

93

24

165

1916
1917
1918

Укупно
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Већина (126) ових ратних заробљеника дошла је из области под контролом X немачког вој ног кор пуса у про-
винцију Хановер (на граници са холандским покрајинама Хронинген, Дренте и северни део Ове рајсела) који је имао 
велики број ратних заробљеника који су радили на копању тре сета или на фармама, дакле на отвореном, ван кућа. 
Из гледа да је само четири до пет ратних за робљеника прешло границу под контролом армије VII корпуса (која се 
граничила са јужним делом Оверајсела, Хердерланда и северног дела Лимбурга). Број који је побегао са подручја VIII 
вој ног корпуса у Кобленцу (гранично са Лимбургом), није јасан. Свих 18 Срба који су стигли у Лимбург у лето 1916. 
године, пријављени су у Мастрихту који се директно не граничи са Немачком. 

Нису сви Срби који су покушавали да побегну у Холандију били те среће. Овде у наставку ћете наћи неке 
при мере о пребеглим српским ратним заробљеницима који нису успели да се при друже својој армији која је ишла ка 
Со лунском фронту.

Нив Берта

„Jедан непознат човек, вероватно српске националности”, 9. јула 1917. године преминуо је у Нив Ста тензелу 
(општина Берта) на обали Westerwoldsea, која се граничи са Немачком и Хо ландијом на се веро исто  ку земље. Није ја-
сно да ли се он утопио или га је убила немачка стража.24 Био је сахрањен 2. јула 1917. године на гробљу у Нив Берти.

Градоначеник Нив Берте 21. августа 1918. године, поставио je споменик са следећим текстом на гро бу:

Toen deze kriegsgevangenen Servier uit Deutschland vlood / Vond hin aan d’evervan het landder vrijheid zijnen dood

Када је овај српски ратни заробљеник побегао из Немачке, затекла га је смрт на обали земље сло боде25

Oвај споменик више не постоји, али необележени гроб непознатног српског ратног зароб љени ка још увек по-
стоји далеко у углу гробља што је можда једини српски гроб из времена Великог рата који још увек постоји у Холан-
дији.

Енсхеде

Милан Биљовић (37) умро је у Енсхедеу 11. августа 1918. године од болести бубрега.

Буртанге

Почетком септембра 1918. године, пребегли српски ратни заробљеник који је провео 21 дан у бекству, ухваћен 
је у сукобима између граничне полиције и кријумчара на граници. Био је уплашен и почео је да бе  жи у правцу Немачке 
где је ухапшен.26 

24   Из новинског чланка Nieuwsblad van Friesland: Hepkema’s courant 10. jul 1917, 2, Био је упуцан је и пао мртав на холандско тло; 
Док су други, нпр. Nieuwe Veendammer courant, Kort Nieuwes, 12. jul 1917, 3, тврдили да је његово тело извучено из воде, а његов 
сат је још увек куцао.
25   Из новинског чланка Nieuwsblad van het Noorden, 22. avgust 1918, 3.    
26   Из новинског чланка Nieuwe Apeldoornsche courant, Korte vreugd, 11. septembar 1918, 3.                  
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Ротердам

Драгутин Стојановић је 18. марта 1918. године стигао у болницу Светог Франциска у Ротердаму, где му је била 
дијагностикована туберкулоза (tuberculosis universalis).27 Обрадио га је и лечио интер ниста Хенри ван Дајк, који је 
лично видео деструктивну природу рата у Србији, још када је служио у теренској болници у Битољу 1916. године. 
После повратка Ван Дајка са линије фронта, аутор и но ви нар М. Ј. Брусе објавио је низ новинских чланака и књига у 
Ротердаму о његовим искуствима у бом бардованом граду.28 

После 179 дана у болници, Драгутин Стојановић је преминуо 7. септембра 1918. године и био је са храњен 10. 
септембра на општем гробљу у Ротердаму (Croswajk). 

Нив Бојнен

Татомир Недељковић, стар 31 годину преминуо је 1. августа 1918. године у кући Герхардуса Адолфуса Лукена, 
локалног радника стакларе у Нив Бојнену, општини Боргер. Нив Бојнен је дуги низ го дина био је познат по индустрији 
стакла. С обзиром на близину немачке границе, врло је могуће да су срп ски и остали ратни заробљеници радили у тој 
фабрици стакла, да би зарадили и имали средства за живот када се домогну неутралне земље.

Двадесетседмогодишњи Милан Ђелекар, који је радио у фабрици стакла А. Ј. Бекер, умро је од трова ња угљен 
моноксидом 17. новембра 1918. године у кући Поп Ваутер Диркера, који је живео у Ноордердиепу П-60 у Нив Бој-
нену.

У књизи о Бресном Пољу, о српским ратним заробљеницима, жртвама из тог села, спомиње се Милан Р. Ђе-
лекар, који је био регрутован 1914. године и „умро у Холандији”. 

Његов брат Максим био је ратни заробљеник, побегао је из заточеништва и пребегао у Холан дију.29 Црвени крст 
је предао Максиму предмете које је Милан поседовао.30 Док је Црвени крст ре ги стровао Ми лана као репатрираног 
ратног заробљеника, вероватније је да је он пребегао из ло гора.

27   Регистар пријема у Градској Архиви Ротердам (САР), почетни улазни број 687 (Болница Светог Францискуса), инв. бр. 190: Opna-
meregister – 29. 08. 1916-20. 07. 1921.
28   M. J. Brusse, Een Hollandsch hospitaal in een ebombardeerde stad., Rotterdam 1917.
29   М. Стојић, Бресно поље, Краљево 2009, 155, 430.
30   Th. H. L. Leclercq, Het Informatiebereau van het Nederlandsche Roode Kruis: en zijne werkzaamheden in verband met denoorlog 1914/1918, 
Den Hag 1924, 145.
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Писма Ђорђа Вукосављевића

Ђорђе (Ђока) Вукосављевић био је један од 91 српског војника који је умро у Холандији, и за хваљујући љубазној 
дозволи његове праунуке, били смо у прилици да видимо писма која је он писао својој супрузи у периоду када је био 
заробљен.31 Ђорђе је рођен у Крагујевцу. Био је војник XII пеша дијског пука, 3. чете, 1. батаљона.32 

Још увек се не зна где, када и како је Ђорђе заробљен, како је пребачен у Немачку и како је сти гао у Холандију 
где је и умро. У писму од 25. октобра 1917. године написао је да је тада било упра во две године од када је последњи пут 
видео своју жену и децу, што доводи до закључка да је за  робљен 25. октобра 1915. године. Његова писма су углавном 
долазила из логора за ратне зароб љенике у Солтау, у близини Хановера у Немачкој. Постоји једна разгледница која 
је добијена из Хамелна. Ђорђе је такође успео да пошаље своју слику фотографисану током свог боравка у за роб-
љеништву у Немачкој.

Захваљујући писмима која је писао својој жени Лепи, и ознакама за цензуру на њима, може се зак ључити да 
је био у логорима у Хамелну и Солтау. Када је Први светски рат завршен, Ђорђе је пре бачен у Холандију ради репа-
тријације у Србију. Његова писма пружају лични увид једног срп ског ратног зароб љеника у немачким логорима. У 
првом писму од 25. октобра 1917. године, он пи ше својој супрузи Лепи: 

Драга Лепа,
Ево ме данас ти се из дубоких осећаја јављам да сам жив и здрав.
Данас ти јављам да сам у данашњи дан изашао и далеко отишао од куће, где сам тебе са ситном децом оставио 

и данаске су две године прохујале како вас никако не видим. За ове две године Лепа, ја не доби хрпу већ добих само три 
писма. Мени је веома тешко и жао за вама.

Драга Лепа, ево данас година дана како се налазим у једном месту на раду са тридесет и шест Срба, једним 
Русом и једним Енглезом. Сви ме добро поштују, а такође и ја њима враћам пошто вање.

Драга Лепа, пакет који си ми послала добио сам десети дан. Дакле од нас тридесет и шест Ср ба који смо 
овде, ја сам први који сам добио пакет. Пакет је мене изненадио када сам прочитао ад ресу, а што је главно дирљив је 
исувише био. Хлебац који си послала сва ки га је Србин узео у руке, прекрстио и пољубио, ту су настале су зе радованке. 
У оваком радосном дану и знаменитом и дир љивом часу по делио сам брацки хлебац и са мојим људима појео.

Драга Лепа, мило ми је када сам добио пакет, али ду го сам мислио и мислим да си ти са децом од ваших уста од-
војила и мени послала, за који сте ви може бити два три да на трпили гладни, на тај на чин ниси требала шиљати.

Ја би много више волео да сам добио писмо у ком би ми описа ла твоје стање са децом, а такође обрадовао би се 
када би добио обећану слику, на коју сваки дан нестрпљиво оче кујем.

31   Лична архива Зорице Јелаче (Ђорђева праунука) са писмима Ђорђа Вукосављевића, писана у периоду између 1917–1918. године 
и телеграмом који је послао Драги Рајичић трговац из Горњег Милановца од 9. августа 1919. године.
32   Архив Србије, Ратничка гробља 1916–1938, Извештаји о ексхумацији,  Ф XI, п 1-2.
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Драга Лепа, ја те овом приликом молим да ми се чеш ће јав љаш, 
твоју и дечију слику пошаљеш и ако будеш мо гла да ми по ша љеш оне 
књиге које сам тражио, као и јед не топле сељачке ча ра пе, то јест ако 
не би и за те ча рапе ку ћа трпи ла уштрба.

Желим ти са децом здраво.
Срдачно те поздрављам, а моје Душка, Милицу, Зо ри цу и ма лу 

још невиђену Ружицу пољуби уме сто мене. Поз дра ви Натали ју као и 
све оне који питају за мене. До ско рог ви ђења.

Твој Ђока

У другом писму од 14. децембра 1917. године напи сао је да је 
био здрав, али је тражио да му ње гова супруга пише више пи сама. Та-
кође, у писму моли своју жену у име свога друга који је био са њим у 
логору:

Драга Лепа, овде са мном има још један из Крагујевца, неки Бо жа 
Радовић, жена му је умрла, има двоје деце и она су у дому си ротне деце. 
Писма не добија, не зна о њима. Пре јед но месец послао им је 10 марака 
ради сликања и слику да му пошаљу, до данас не доби ни одговора ни 
сли ке.

Молим те Лепа, буди тако добра и љубазна, ако мо жеш отиди 
до те деце и види шта је са шњи ма и како су, јесу ли добили новац!

Уосталом, у случају да не можеш да идеш ти се изве сти преко 
оне девојке која је домаћица у до му а она ти је сва  ки дан на путу и у 
бли зини. Ово учини Лепа по могућству одмах и јави мени. Јер појими 
за децу, а још нарочито како смо ми сада далеко од њих и зажелили 
смо их: деци име Анге лина и Симка, Божидара Радовића, поздравља ји 
њи  хов отац.

У трећем писму, од 28. фебруара 1918. он је написао да је примио пакет од своје жене. Она је послала један у 
ок тобру, а један у децембру месецу 1917. године, али примио их је 20. фе бруара 1918 године. Мало касније написао је 
у свом писму:

Не, немам ја овде ништа, што имам оно је све ту. Да кле, као што рекох, немој шиљати ништа више, јер немој 
ти са де цом да тр  пиш оскудацију у храни, а ја како ми Бог да!

Хлеба за сада имам довољно, новаца такође имам за дуван, а и веша имам два пара државног и три мог то су 
пет пари.

Дакле, ништа нисам жељан, само сам жељан тебе и мо  је де чице! Вас само жељан сам.

Писмо Ђорђа Вукосављевића,
25. октобар 1917. године

(приватно власништво Зорице Јелаче)
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Последње Ђорђево писмо које поседује његова пра унука дати ра 
од 30. јуна 1918. године. У ње му Ђорђе пише да је био од во јен од Срба, 
са којима је провео две и по године. Он даље пише:

Одвојен сам од њих и отеран међу Французе, Енглезе, Бел  ги јан-
це и Русе, те нити ја знам шта они мени говоре нити они знаду шта 
ја њима говорим. Мој растанак са мојим људи ма био је дир љив. Мој 
данашњи живот бедан је а и опа сан је за мој вид. Иначе не видим на 
лево око а и овом другом прети опасност од овог рада.

Драга Лепа, ако не добијеш скоро моја писма, знај да ни сам ви ше 
жив. Јер волијем и умрети сада него доцније слеп ићи по све ту. Ћо рав 
човек не ради у руднику33. Ако се избавим одав де јавићу ти. Са мо ми је 
жао што још ни сам добио слику дечију и твоју, да бих мо  гао видети 
и Ружицу.

Драга Лепа, ево ти данас шаљем двадесет и пет мара ка. Ку пи 
деци што оћеду, нека знаду да им је од оца а наро чи то Ружица која ме 
још не зна као и ја њу.

Слика од 15. или 22. јула 1917. године
из логора за ратне заробљенике, могуће Солтау

(приватно власништво Зорице Јелаче)

33   Мисли на руднике соли у Алер Лајне долини, у које су ратни заробљеници из Солтау и Селеа слати да раде; K. Ottе, Lager Soltau: 
Das Kriegsgefangenen-und Interniertenlager des Ersten Weltkriegs (1914–1921), Mundschenk 1999, 188, описује повреде као последице 
рада у рудницимa соли.
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Повратак у домовину – репатријација

По доласку последњег таласа од 40.000 цивила избеглица у Холандију, углавном са северозапа да Француске, у 
октобру 1918. године установљена је владина комисија која ће се бринути о њиховом по вратку у домовину. Комисију 
је водио Ј. Б. Кан, државни секретар у Министарству унутрашњих по слова. Остали чланови били су Д. В. Барон ван 
Хекерен из Спољних послова и по једна особа из мор нарице и војске. Комисија се прво састала 29. октобра где су 
присуствовали представници францу ске и белгијске делегације.34 

Већина проблема била је решена у року од једне седмице. Избеглице би биле враћене морским, нај краћим путем 
тј. преко Влисинген-Дункирка. Али у почетку била је коришћена рута Ротердам-Диеп, и то због постојећих мина и 
других непријатности у мору. Били су уведени и француски чартер бродови са ли није Батавир, која је покренула сва-
кодневне услуге из Ротердама 12. новембра.35 Овај транспорт трајао је све до 10. јануара 1919. године.36 

Након што је ступило примирје на снагу 11. новембра, Холандија је одлучила да сви страни вој ници који су 
размењени или интернирани у Холандију, као резултат Женевске и Хашке конвенције, би требало да се врате у домо-
вину што је могуће раније. Отуда је 1.700 Британаца и 4 Американаца напустило земљу 15. но вембра, док је 30.000 
Бел гијанаца било враћено у домовину пре краја године.37 Један од разлога зашто је влада увела овај брзи повратак, 
био је очекивани долазак стотине хиљада ратних заро бљеника војске Антан те које су према X члану примирја, били 
од мах пуштени из немачких логора. Та војска је такође била вра ћана у домовину преко Холандије. Ови војници нису 
имали никакав посебан статус према постојећим кон вен цијама. Комисија, коју је предводио Јан Кан, још једном ће 
преузети вођство.38 

Савет Министара расправљао је о томе већ 11. новембра по хитном поступку и био је свестан ризика који су 
укључени у поменуту операцију, знајући да је избио шпански грип у области дуж источне гра ни це.39 Ситуација у 
Немачкој била је хаотична; хуманитарна катастрофа тек је долазила. Исхрана рат них заробљеника у немачким лого-
рима већ је била пробле матична за време рата, али сада, када је дух револуције оживео, стање са храном постаје све 
очајније. 

И супротно аранжманима између укључених стра на са циљем регулисања броја војних лица која долазе у Хо  -
ландију, мање и веће групе војника, а понекад и целе чете, стизале су на границу по сопстве ној иниција тиви.40 Фран-
цузи су организовали повратак Срба као и португалских и румунских заробље ника у своје домовине.41 У чланку напи -

34   Из новинског чланка Algemeen Handelsblad, Vluchtelingen, 31. oktobar 1918, 2.       
35   Извештај одбора директора надзорном одбору за другу половину  1918. године и прву половину  1919. године: SAR 1256 (Wм. 
H. Muller & Cо.),  инв. бр. 765; Rotterdamsch nieuwsblad, Terugkeer dervluchtelingen naar hun land, 7. novembar 1918, 9.
36   Th. H. L. Leclercq, nav. delo, 137.
37   Th. H. L. Leclerq, nav. delo, 92.
38   Из новинског чланка De Telegraf, De repatrieering der vrijgelaten kriegsgevangenen, 17. novembar 1918, 6. 
39   Handelingen Tweede Kamer 1918–1919, 18. decembar 1918, 824; Nieuwe Rotterdamsche Courant, Terugkeer van krijgsgevangene, 11. no -
vem  bar 1918, 10. 
40   Handelingen Tweede Kamer 1918–1919, 18. decembar 1918, 824-825.
41   Из новинског чланка Algemeen Handelsblad, Krijsgevangenen via Rotterdam, 23. decembar 1918, 9.



23

СРПСКИ ВОЈНИЦИ УМРЛИ У ХОЛАНДИЈИ 1917–1919

са ном у лето 1919. годи не, француски члан комисије за пов ратак 
вој ника у домо   вину, генерал Пол Букабеј рези ми рао је три услова 
за спро  во ђење ове мисије: храна, превоз и ме дицинска нега. Што 
се тиче хране он је могао да се ослони на оброке хра не Америчког 
фонда за помоћ и храну, а и на хра ну коју би Французи могли ку-
пити од Холан ђана. Док су Фран цу зи и Британци успели, Срби 
нису увек били срећни са ко личином хране које су српске власти 
могле да обез беде.42 

Логистичка страна ствари чинила се још сложенијом. Ско-
ро да није било превозних средстава, а тамо где их је и било, тада 
је дошло до несташице угља а то је све почело неко лико година 
раније. Фридрихсфелд, јужно од Вејзела који је био смештен дуж 
реке Рајне, био jе један од највећих логора. Комисија за повратак 
војника у домовину склопила је спо ра зум да се Французи, Срби, 
Ру му ни и Пор тугалци евакуишу малим бродовима преко Рајне. 
Војни ци су се требали укрца ти на отворене бродове у Веј зелу, 
ко ји ма би пловили низ Рај ну, Вал и Мерведе, у кон во  јима, око 
три дана. Под условом да је време дозвољавало, бродови су пло-
вили све до луке у области Ајсел хавен у Ро тердаму, одакле су 
вој ници наста вили своје путовање за Француску на једном од 

Батавир чартер бродова. У каснијој фази трансферне тачке су додате трасама у Најмегену и Дордрехту, након чега је 
комбиновани транспорт бродом и железницом, такође постао могућ.43 Најмеген, заједно са Енсхедеом, био је један од 
же лезничких чворова на граници са Немачком преко кога је такође стигао велики број војника. 

Током новембра месеца постало је јасно да је број бивших ратних заробљеника, који су понекад стиза ли хи ља   де 
на дан, превазишао број полазака за враћање заробљеника у њихову домовину. Био је потребан већи број пре во зних 
средстава. Француска је, дакле, изнајмила више бродова и почела са Влисинген-Ден керк рутом. Од 27. новем бра они 
су почели са свакодневним операцијама – поштанско путничким бро дићама Le Nord и Le Frans.44 Французи су, да к-
ле, почели да користе додатни брод из Ротердама, Lutecija, два Holand Steamship&Co брода, и Lingestorm и Texelstрom 
бродове.

Упркос повећаном капацитету одлазака, доласци су били и даље непредвидиви и премашивали су капаците   те 
транзита – углавном због недовољног броја превозних средстава. Привремено је требало ор га низовати склониш те 
пре свега у пограничним областима близу Енсхедеа, Хенгелоа и Олдензала, где су на прављени импровизовани ло-

Српски официр (лево) и Српски војници
који су стигли из немачких логора

за ратне заробљенике (десно)
(из књиге цртежа Јан Хоинк ван Папендрехта)

42   “Millingen”, у: NL-HaNa, BiZa/Armwezen 1918–1947, 2.04.55, инв. бр. 569;  Срби, за разлику од Белгијанаца, Француза и Британаца 
нису ни добиjали додатни оброк хлеба за исхрану у немачким логорима од своје владе, а добијали су и током рата знатно мање 
пакета од других,  vidi: K. Otte, nav. delo, 80, 85.
43   B. P. L. Boucabeillе, Le repatriement des Prisonniers de Guerre Français à travers la Hollande, 1919, 6.
44   Транзит француских ратних заробљеника у: Nl-HaNa, BiZa/Armvezen, 1918–1947, 2. 04. 95, инв. број 549.5.
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го ри у текстилним фабрикама, а касније и на местима где су били заједно сме штени интернирани страни војници 
то ком рата. Да би се разликовали од ратних логора, ти логори су названи „нови логори”. Војници су држани по нацио-
нал ности: британски и француски у Власакерсу близу Амерсфорта, руски у Гастерланду и Олдербруку, Французи и 
Срби у Нив Милигену близу Апелдорна, Белгијанци у Зајсту, Италијани и Португалци у Хардервејку.45 

Тог Божића 1918. године, Комисија за репатријацију, објавила је прве статистичке податке: дневник долазака 
је био између 315 и 996, дневни одлазак између 1.253 и 12.302. Потреба за склоништем по дану била је између 17.151 
и 30.462. Током претходних шест недеља стигло је 8.387 Белгијанаца, 38. 059 Брита наца, 81.355 Француза, 6.473 Ита-
лијана, 3.983 Португалаца, 823 Србина, 15 Јапанаца, 6.336 Руса, 119 Аме риканаца и 10 Румуна. Од ових 145.560 војника, 
118.673 је напустило земљу; 75.255 укључујући и 130 Ср ба, ишло је преко Ротердама бродом; 34.874 Француза је 
отишло преко Влисингена бродом; а 8.544, првен ствено Белгијанаца су отишли путем Розендала железницом.46 

Те недеље новинари из Algemen Handelsblad спровели су различите провере мисије у Ротердаму које су органи-
зовале повратак у домовину. Били су највише импресионирани британском мисијом која је кори стила Худих и Ведер 
складишта у зони луке Лекхавен.

У поређењу са овим луксузом, француска мисија у Валхавену сматрала се много сиромашнијом. Чак да су и за-
у ставили претовар затвореника под отвореним небом, за разлику од њих, њихови британски са везници нису има ли 
купатила и војници су добијали само нове униформе при доласку.47 

У међувремену су се у свим логорима појављивали Срби: подручје Енсхедеа/Уселоа, Најмегена, Нив Милигена. 
Када су били најбројнији, на врхунцу између доласка и поласка, настала је катастрофа. Срби, исцрпљени током седам 
година рата, од Балканског рата 1912. године, прошли су заробљеништво, неухра њеност и принудни рад, што је све 
на крају узело свој данак. 

Француски атлетичар и рагби играч, Жео Андре, који се такмичио 1908. и 1912. године на Олимпиј ским игра-
ма, видео је Србе који су стигли у Солтау неколико година раније. Он је то описао на следећи начин: 

За време мог боравка у Солтауу, био сам сведок једног од најтужнијих призора којег сам икада видео: долазак 
Срба. Никада нећу заборавити ту језиву параду. Исцрпљени, мршави, тетурали су се на смрт оро нули. Неколико ки-
лометара ходали су користећи последње атоме снаге; сви су они желели да заузму одго варајуће место и падну. 

Он је наставио: 

Гледајући њихове очајничке погледе, давали смо им нешто хлеба, било какву врсту хране. Стражари би пожурили 
да их спрече у томе претећи им бајонетима. Али Срби, мање пасивни од Руса, устајали су усправно, искричавих очију, 
и одбијали поносно њихове чуваре.48 

45   W. Klinkert, Internering van vreemde militairen in Nederland gedurende de Eerste Wereldoorlog, 1987, 2449; Из новинског чланка Alge-
meen Handelsblad, Krijgsgevangenen, 26. novembar 1918, 10; Из новинског чланка Rotterdamsch Nieuwsblad, Italianen en Portugeezen, 
28. decembar 1918, 17.
46   Из новинског чланка Rotterdamsch Nieuwsblad, Krijgsgevangenen, 30. decembar, 1.
47   Krijgsgvangenen via Rotterdam, nav. delo.
48  G. Аndré, La Renaissance du livre, 1914–1917, Paris 1918, 120 -121.  
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Када су Срби стигли у Холандију у јесен и зиму 1918/1919. године, физички су били слабији од њихових савез-
ника. Стога су били и више склони болестима.

Ротердам

Ротердам је заједно са Влисингеном била једна од две луке које су коришћене за репатријацију. На пример, Синт 
Францискус Гастхаус, кафана у Ротердаму, примила је седам српских, четири француска и два италијанска војника у 
периоду између 6. децембра 1918. до 6. јануара 1919. године. Осморица од њих лечена су од плућних болести, укљу-
чујући четворицу који су лечени од шпанског грипа.

Тридесетседмогодишњи војник 2. позива Витал Боте из Колон Рикура умро је 11. децембра 1918. године од ср-
чаног удара, док је 10. јануара умро од туберкулозе 29 година стар Ђамбатиста Росо из Вићенце.

Недељу дана раније, 2. јануара 1919. године, Милош Симоновић и Светозар Димитријевић били су примљени 
у болницу са дијагнозом шпанског грипа. Након 10 дана лечења, Милош Симоновић је умро од шпанске грознице 
са упалом плућа и нефритисом. Димитријевић се опоравио и напустио болницу 18. јануара, после 18 дана лечења.49 
Ми лош Симоновић је сахрањен 13. јануара 1919. године уз војне почасти у Ротердаму на општем гробљу. Церемонију 
је спровео руски архиепископ Алексис Росанов из Хага.50 

Најмеген

У складу са споразумом који је постигнут између савезничких снага и холандске Комисије за репа тријацију, 
војници који су пуштени из заробљеничког логора у Фридрихсфелду, углавном су враћени бро дом преко реке Рајне. 
У том логору су држани француски, руски, британски, српски, италијански, пор тугалски и белгијски војници. У 
понедељак ујутру 13. јануара 1919. године, рајнски пароброд Blucher стигао је у Најмеген са 1.026 Срба и 10 Француза. 
Поред неколико десетина војника који су били исувише боле сни да се искрцају, већина њих су боравили у касарнама 
за пешадију где су их сместили у Грусбејксевег, јужноисточно од центра. Већина придошлих Срба, била је заробље на 
у Црној Гори крајем 1915. године. Претходне три године провели су у логорима у источној Фризији и провинци ји 
Хановер. Исте вечери, пре него што су стигли у Фридрихсфелд, стигао је други брод са Србима. Када су стигли у 
неутралну Холандију, међу њима је владао оптимизам. То није могло трајати дуго пре него су се укрцали на брод за 
кући.51 

Они, исувише болесни, превезени су у Дордрехт, где су стигли у среду 15. јануара. Увече 13. јануара за око 50 
српских војника је у Најмегену је утврђено да су болесни, тако да је у оближњој згради отворена пољска болница. 
Ове војнике није требало транспортовати заједно са њиховим здравим сународницима, те су радије остали у Фрид-

49   Регистар пријема, нав. дело.
50   Из новинског чланка Rotterdamsch Nieuwsblad, Servische krijagsgevangenen, 16. januar 1919, 1.
51   Из новинског чланка Provinciale Gelderscheen Nijmeegsche courant, Сер Servische krijgsgevangen, 13. januar 1919, 2.
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рихсфелду да оздраве и ојачају да би могли бити транспортовани.52 Следећег дана, у уторак, већина Срба от пу товала 
је у Нив Милиген, око 60 км на север, у такозвани прелазни логор.53 

Српски војник Дејан Илић преминуо је у петак 17. јануара 1919. године рано ујутру. Следећег дана, пе торица 
његових земљака, умрла је у болници. Убрзо је било јасно да је дошло до појаве шпанског грипа ко ји је попримио 
размере епидемије. Почетком следеће седмице, пошто су преминула још три српска вој ника 19. јануара, и још пет 
вој ника 20. јануара, новине су извештавале о овом догађају. 

Један од Срба, који је био сахрањен 21. јануара заједно са још 10 других, био је Дејан Милојевић стар 40 година, 
који се борио скоро читаву деценију. Учествовао је као добровољац у борби против Османлија у Африци заједно 
са Италијанима током италијанско-турског рата, након чега је је служио својој домовини у Балканским ратовима и 
током Великог рата. Две године раније је био заробљен.54 

Као одговор на реакцију великог броја смртних случајева, српски изасланик је отишао у Најмеген 22. јануара. 
Био је присутан на сахрани у Русторду на протестантском гробљу, која је спроведена на челу са руским протојерејом 
из Хага. Холандске власти представљао је мајор Донкер, а савезнике је представљао француски мајор Вилбјн. Сахрана 
је обављена уз војне почасти.55 У току једне седмице, између 17. и 24. ја нуара, у Најмегену је преминуо 21 Србин. Сед-
мицу касније шпански грип је однео још 22 живота, када је умро и тридесетосмогодишњи медицински техничар – 
војник Сице Хасинг, који се разболео од шпанског грипа негујући оболеле Србе. Холанђанин је био отац петоро деце, 
а јавном иницијативом основан је Од бор за помоћ – да се прикупи новац за његову удовицу.56 

Дордрехт

Свих 66 болесних војника било је послато из Најмегена и стигло у Дордрехт 15. јануара. Оболели вој ници би-
ли су лечени у импровизованој пољској болници постављеној у просторијама Кромхаут регио налне школе.57 Први 
српски војник који је преминуо био је двадесетогодишњи Светозар Божанић из Вар варина. Умро је 17. јануара, док је 
још шест војника умрло у истој седмици. Пре 7. фебруара још осам Срба преминуло је у Дордрехту. Они су сахрањени 
уз војне почасти на римокатоличком делу општег гробља.58 

Већина Срба у Дордрехту чекала је накнадни превоз до Ротердама, где је специјалну помоћну бол ницу за Србе 
требало да оформи Црвени крст.59 

52   Из новинског чланка  De Telegraaf, Spaanse grieponder de Servische kirjgsgevangenen, 22. januar 1919, 3.
53   “Milingen”, nav. delo.
54   Из новинског чланка  De Telegraaf, Spaansche grieponder de Servische krijgsgevangenen,  22. januar 1919, 3.
55   Из новинског чланка De Telegraaf, De sterfte onder de in Nederland gekomen Serviërsе, 23. januar 1919, 3.
56   Из новинског чланка Nieuwe Rotterdamsche Courant, Op het veld van eer!, 6. februar 1919, 5.
57   Из новинског чланка De Dordrechtse Courant, De servische krijgsgevangenen in Dordrecht, 15. јanuar 1919, 6.
58   Из новинског чланка Nieuwe Rotterdamsche Courant, Laatste berichten, 24. јanuar 1919, 2.
59   Српски ратни заробљеници, нав. дело.
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Ротердамска помоћна болница 

Почетком јануара ротердамски Црвени крст је пронашао вишенаменски објекат који је припадао Друштву 
св. Алојза у Ротердаму, а који су користили као место за помоћну болницу. Болницом са 80 кре вета руководио је 
пензионисани војни лекар, официр прве класе, Јан Смитс, који је провео рат на челу ко мисије за војну медицинску 
инспекцију и био главни лекар за интерниране немачке ратне заробљенике у Ротердаму.60 Педесетогодишња госпођа 

60   Из новинског чланка Algemeen Handelsblad, Het Roode Kruis te Rotterdam, 8. januar 1919, 2; H. Ch. C. J. Mandere, Het Nederlandsche 
Roode Kruis van 1917–1920, Amsterdam 1921, 67. 

Српски војници и особље у помоћној болници у Ротердаму, 5. фебруар 1919. године
(фотограф H. A. van Outgarden, приватна колекција) 
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Ка то Вилкенс – Хавалар (Cateau Wilkens – Havalaar), која је била члан Управног одбора жена ротердамског Црвеног 
кр ста, била је задужена за свакодневно управљање већ неколико година. Била је супруга Хенрија Вилкенса, запосленог 
у де стилерији Schiedam Van Dulken, Weiland&Cо, који је такође био српски конзул у Ротердаму. Српски изасланик, др. 
Ми лан Ђ. Милојевић, 5. фебруара је посетио болницу. Тога дана фотографије је снимио фотограф H. A. Oudgarden. 
Капетан Дра  гољуб Н. Ђурковић, који је бринуо о болесним Србима у Нив Милигену дошао је овом приликом у Ро-
тер дам. Тога дана је медицински прегледано 38 Срба и 1 португалски војник. Наредног дана 31 здрав Србин напустио 
је Батавир IV.61 

Нив Милиген

У Нив Милиген из Најмегена62 је 14. јануара 1919. године пристигло 1.788 српских војника Тога да на су у логору 
били 1. 561 Србин и 651 Француз, док је 1. 208 француских војника преминуло. Четири боле сна војника су 16. ја нуара 
евакуисани у болницу возом, док је један био пребачен у војну болницу у Амер сфорт. Ротердам је напустило 17. ја-
нуара 414 Срба, док је 89 нових Срба стигло у логор. Рано ујутру, 18. ја нуара, Срећко Богосављевић из Миокуса, вој-
ник 3. добровољачке чете, 1. батаљона, XVII пеша диј ског пука, као и војник нишке војне резерве Милосав Милосав-
љевић из Кованице, преминули су од шпан ског грипа. Истог поподнева доведен је још један Србин у војну болницу у 
Амерсфорту, док су још два Фран  цуза, двадесетчетворогодишњи војник из 416. ратне јединице Жан Мари Мортиер 
из Гивора и три де сето смогодишњи војник Пјер Пол Берард из Рикоа, преминули. Један од двојице војника доведених 
у Амерсфорт, Живко Дамјановић из Шапца, који је на дан доласка у Нив Милиген напунио 39 година, пре ми нуо је од 
брон хопнеумоније 19. јануара.63 Он је сахрањен на римокатоличком гробљу Наше Госпе у Амер сфорту.

Ујутру 22. јануара преминуо је подофицир 3. добровољачке чете, 1. батаљона XII пешадијског пука, Ђорђе Ву-
косављевић из Крагујевца.

Током месеца јануара, друга четири Француза и 25 Срба умрло је у логору у Нив Милигену. Срби су сахрањени 
у заједничкој гробници на преуређеном гробљу у Гардерену.

Твенте

Енсхеде, тј. читав регион Твенте, на истоку Холандије уз немачку границу, био је заправо још један чвор у 
мре жи преко које су затвореници враћани у своје домовине. Неколико железничких пруга из Немачке се сабирало 
за једно у близини Енсхедеа. Затвореници су радили у фабричким зградама у региону и очекивали даљи транспорт 
до Ротердама или у било који од транзитних логора. У Енсхедеу и Уселоу је у другој недељи јануара 1919. године до-

61   Из новинског чланка  De Maasbode, Servische militairen, 6. februar 1919, 3.
62   “Milingen”, nav. delo.
63   “Milingen”, nav. delo, Изјава о смрти, Амерсфорт 1919 године, у: Archief Eemland, 0014, инв. бр. 16; Изјава о смрти Апелдорн 1919, 
Overlijdensverklaringen (1900–1949) u CODA Apeldorn. 
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шло до избијања шпанског грипа који се најпре појавио међу Британцима и усмртио осам Британаца, једног Ново-
зе ланђанина и 16 Срба. Још 3 српска војника умрло је у непосредној близини Хенгелоа. С обзиром на локацију, на 
бли  зи ну границе, и на чињеницу да је епидемија почела раније, није било разлога за директно спајање са Србима из 
Фрид рихсфелда који су стигли у Најмеген. Почетком фебруара, српске власти су послале поручника П. Најдановића 
да ис  пита колико је било оболелих у Твентеу, укључујући девет болесних особа које су остале у Енсхедеу и четири у 
Хен гелоу.64 

Влисинген

Влисинген је била друга лука за одлазак за француску мисију. Ова лука је била два пута коришћена за пре воз 
Срба. Овде је хоспитализовано 17 француских и 5 српских заробљеника од којих је умрло 4 Ср бина и сви Фран-
цузи.65 

64   Из новинског чланка Rotterdamsch Nieuwsblad, Binnenland, 29. јanuar 1919; Из новинског чланка Algemeen Handelsblad, Krijgsge-
vangenen, 4. februar 1919,  2.
65   Th. H. L. Leclercq, nav. delo, 145.
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Амстердамски комитет за помоћ

српским ратним заробљеницима

Почетком фебруара, медицинска сестра Лудовика Конинг посетила је болесне српске затворенике који су били 
остављени током транспорта војника кућама у разним градовима широм земље. Сама се до бровољно јавила три 
пута у медицинску мисију у Србији током рата у периоду између 1913. и 1916. године. Jедном приликом у току мисије 
за Битољ, коју је предводио доктор Ван Дајк (van Dijk) 1916. године, добила је награду – српску Сребрну медаљу за 
храброст. Погођена судбином болесних Срба који су репатрирани, основала је одбор за помоћ српским ратним заро-
бљеницима. Написала је о ономе што је доживела у De Telegrafaаf 23. фебруара:

Током Балканских ратова, када смо збрињавали ове храбре војнике изузетне издржљивости, никада нисмо мо-
гли помислити да ћемо видети неке од њих у оваквом стању у коме смо их тренутно затекли: ис црпљени, болесни, апа-
тични. Прво сам посетила колонијалну болницу у Најмегену. Било је само седам боле сних. Остали, а њих је било много, 
умрло је у овим касарнама у Најмегену и другде у нашој земљи. Срби су превезени из Немачке у Холандију у отвореним 
бродовима, где је већину погодила хладноћа, грип или пнеу монија. Неки од њих су доведени у касарну Најмеген, где су 
били присутни лекари са обележјима Црвеног крста. Неки од њих нису ни знали да измере температуре болеснима а 
камоли како да пруже помоћ, негују тешке болеснике. Сада су Срби били у колонијалној болници, и старије медицинске 
сестре могле су да им пруже медицинску негу. У Вилхелмина болници, медицинске сестре неговале су три пацијента од 
којих је један био у врло тешком стању – желели су да могу да употребе магију не би ли помогли у опоравку...

Поред тога, у Енсхедеу је било девет пацијената, два у болници и седам у карантину. Неки су били до бро, не-
ки су били озбиљно болесни, али главна медицинска сестра и војници гајили су дубока саосећања са болеснима и 
остајали са њима.

У Дордрехту неки од болесника били су смештени у школи, а неки на броду. На броду Срби су имали одличан 
третман од стране особља које их је лечило.

У Нив Милигену, поред места Стру, 20 пацијената је лежало у логору, ту никада није постојала бол ница. У та-
ко лошем положају у коме су се налазили, сви су били препуни жеља да оду, али озбиљно болесни нису могли бити 
транспортовани. Медицинске сестре су добро бринуле о њима и добро их неговале. 

Око 25 болесних Срба у Ротердаму било је примљено хитно у болницу, коју је добро опремила су пруга конзу ла 
Вилкенса, где су о њима бринуле медицинске сестре. Србе је редовно посећивао српски иза сланик господин Мило је-
вић, официри, пуковник Поповић и Вукићевић.66

66   Из новинског чланка De Maasbode, Diplomatie, 1. novembar 1918, 2, Идентификује га као пуковник М. А. Поповић именовани 
вој ни аташе и секретар посланства, резервни поручник Немања Вукићевић.
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Добротворно вече за помоћ Србима у Холандији, организовано је 23. јануара 1919. године. Том при ликом при-
купљено је 1.000 гулдена. Одбор је на овај начин могао обезбедити храну за Србе.67 

Као што смо видели, неки од војника су умрли, првенствено од шпанског грипа. Од фебруара месеца транзит 
ратних заробљеника преко Холандије одвијао се постепено и у фазама. Укупан број српских ратних заробљеника који 

67   Износ у холандским гулденима, бивша холандска валута, замењена еврима 2002. године. Износ једнак данашњем износу од 
6.000 ЕУ.

Српски војници и особље у помоћној болници у Ротердаму, 5. фебруар 1919. године
(фотограф H. A. van Outgarden, приватна колекција)
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су стигли у Холандију између новембра и фебруара, био је 4.316.68 Од преосталих Срба, 1.902 је враћено у домовину 
преко Влисингена, а остали преко Ротердама.69 

Тридесет година касније, тачније 1947. године, након свог одласка из Холандију, др. Милан Ђ. Ми лојевић, који 
је први служио као пуномоћник Краљевине Србије, а од децембра 1918. године па све до 1920. године као изасланик 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, у својим мемоарима је написао шта је све радио за своје сународнике у Кра-
љевини Холандији:

На жалост, при крају рата, многи побегли заробљеници ниси имали срећу да оду на Солунски фронт. Онда се 
појавила шпанска грипа и страховито их је покосила. Били су расејани по разним местима по Хо ландији. У то доба је 
био и сам војни аташе јако оболео, те сам ја обишао многе од болесних. Али их је много више помрло и сахрањено без 
присуства ма кога из посланства. Тужно је било видети како се млади људи у ропцу и најтежим мукама растају са 
животом. Један од њих у самртним мукама, ухватио ме био за рукав и викао: „Не дај ме господине.” На жалост, лека 
није било.

Посланство је накнадно прибавило податке о броју и местима где су нам војници умрли. Са руским свештеником 
обишао сам све српске војничке гробове над којима је прота вршио црквени обред. Тако је и неу трална Холандија има-
ла прилике да изближе упозна особине и врлине српског војника и његову дубоку раз вијену свест о дужности према 
отаџбини, као и његову безусловну готовост.70 

68   Из новинског чланка De Telegraaf, Bij de zieke Serviers, 23. februar 1919, 6.
69   Из новинског чланка Nieuwe Rotterdamsche courant, Krijsgevangenen, 30. decembar 1918, 1, (доласци и одласци од новембра до 
децембра месеца); Nieuwe Rotterdamsche courant, Repatrieering van krijgsgevangenen, 18. januar 1919, 3, (доласци и одласци новембар 
– децембар), транзит француских ратних зарољеника, (поласци из Влисингена).
70   М. Ђ. Милојевић, Балканска равнотежа: Сећање краљевог дипломате, Београд 1994, 180.
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Споменик у Гардерену

Споменик је поставило Посланство Краље ви не Ср ба, Хрвата 
и Сло венаца на холандском ре формат ском гро бљу у Гардерену у 
априлу 1919. го дине. Текст на споме нику написан је на францус-
ком језику, ук љу чујући 29 имена исписана фран цус ком транскрип-
ци јом. 

Les soldats serbes décédés au camp de Milingen 1919

На задњој страни споменика је стајало на срп  ском и холан-
дском. 

Умрли за Србију / Gestorven voor Serbie, Бла го да р  на Отаџ би-
на Ср бија / Het Dankbaar Serbische Vader land

До почетка 21. века време је учинило да су сло  ва скоро из-
бледе ла.71 

Помен српским војницима који су умрли у Хо  ландији након 
што су ослобођени из немачког за  робљеништва је орга низовало 
послан ст во Краље ви не Срба, Хрвата и Слове наца 29. јуна 1919. го-
ди не у руској ка пели у Базарстрату у Хагу. Служби су при   суство-
вали српски иза сла ник, особље ам басаде, срп ски конзул-генерал 
господин Меренс, и неко ли ко Холанђана и Ру са који су били срп-
ски пријатељи.72 Сличан споменик као у Гар дерену постављен је на 
Рус тхоф гробљу у Најмегену 4. авгу ста 1920. године.73 

У Енсхедеу, који је био главна тачка улаза, попут Најме гена, 
поди гнут је споменик почетком 1921. године, у знак обеле жавања 
транзита 32.690 француских, 26.960 британских, 6.930 белгијских, 1.660 срп ских, 50 руских и 15 јапанских војника 
који су прошли кроз град у периоду између 20. новембра 1918. и 20. јануара 1919. године.74 

71   D. Veldhuitzen, Geïnterneerde Serviërs in: Born, van den, H. en Crebolder, G. (eds.) Garderen, Baken in Het Groen: De Geschiedenis 
Van Een Veluws Dorp. Barnevald: De Koninklijke BDU, 2001, 171.
72   Из новинског чланк Haagsche courant, Een Servische mis, 2. jul 1919, 5.
73   Из новинског чланка De Telegraaf, Een monument voor te Nijmegen gestorven Serviers, 5. avgust 1920, 2.
74   Из новинског чланка Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant, Het gedenkteken op het Hoedemarkersplein, 8. februar 1921, 5.

Споменик у Гардерену, 10. јун 2012. године 
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Статистика
 

Године 1921. и 1924. Истраживачка канцеларија Црвеног крста објавила је два извештаја својих ак тивности 
вршених за време Великог рата. Канцеларија је била отворена уочи Великог рата у циљу при купљања информација 
(листе имена болесних и рањених) која се од 1906. године водила према 4. члану II Женевске конвенције. Током рата 
број задатака је проширен тако да укључује и задатке који нису били обавезни по Хашкој и Женевској конвенцији. 
Последњи такви задаци, додати у јесен 1918. године били су да се прикупе молбе у име Француског посланства у ве-
зи са преминулим француским избеглицама и регистрацијом болесних, рањених и преминулих заробљеника, као и 
бригу о заоставштини преминулих у име посланстава земаља њиховог порекла.75 Архива канцеларије која би била 
изузетно корисна за ово истраживање, била је пресељена у Безауденхаут 3. марта 1942. године. Ово је била једна од 10 
јавних зграда која је захваћена пламеном када је британско Краљевско ратно ваздухопловство бомбардовало Безау -
ден хаут у Хагу 3. марта 1945. године. Информације прикупљене од стране Службе за прикупљање истих, а у ве зи са 
ослобођеним српским затвореницима, подељени су са српским посланством. Ове информације ни су пронађе не у Ар-
хиву Југославије.76 Као резултат овог губитка, није било могуће верификовати податке по ређењем са ори ги на лом.77 

С обзиром на велики број људи несталих након Првог светског рата о којима се истраживало, Црвени крст је 
затражио од Министарства унутрашњих послова да 1921. године пријаве све покојне стран це погинуле или умрле из-
међу 1914. и 1919. године. Упоредили су имена прикупљена током рата и име на прибављена од стране општина. Ако 
су жртве биле војне и умрле током репатријације тј. између 11. новембра 1918. и 25. марта 1919. године додате су на 
једну листу. Ако жртве нису била војна лица или су умрли пре или после наведеног периода, упитна канцеларија их 
је укључила на другу листу. Дакле, изве штај Канцеларије за истраживање 1924. године даје различите табеле, једна за 
ратне заробљенике, а друга која укључује број жртава „не укључујући оне интерниране и заробљенике рата”.78 

Пошто Грађански законик Холандије, који се углавном заснива на Наполеоновом законику, захтева да све смр-
ти буду регистроване у року од три дана у матичном регистру општине у којој су се догодиле, могуће је проверити 
ове податке о смрти наспрам статистике коју је дала Истраживачка комисија. У пе риоду између 2012. и 2016. године, 
сви до сада дигитализовани подаци о преминулима су регистровани у до сада поменутим градовима са којима је 
извршена консултација и упоређивање. (Табела 2)

Део запажених разлика могуће је објаснити да су настале услед потешкоћа које су Холанђани имали код за-
писивања српских имена. На пример, листе за ексхумацију које је припремило Југословенско мини старство правде 
1937. године, садржи најмање 4 дупликата имена за Енсхеде.79

75   Th. H. L. Leclercq, nav. delo, 7-10, 28.
76   Th. H. L. Leclercq, nav. delo, 32.
77   У досијеима Српског посланства у Хагу такви спискови не постоје (фонд број 425); Архив српског Посланства у Лондону (фонд  
341) није био доступан.
78   Th. H. L. Leclercq, nav. delo, 144-145, 152-157, За болесне и преминуле током репатријације и за остале.
79   Истина је да је једна смрт наступила 11. августа 1918. и 16. августа, (не 20.) током репатријације од новембра 1918. до фебруара 
1919. године. Исто се могло догодити у Дордрехту и Најмегену – тамо где такав доказ не постоји.
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Табела 2: Број болесних и преминулих Срба: Подаци Црвеног крста наспрам других података о броју умрлих

За Нив Милиген припремљено је чак 30 ексхумационих листова, мада се догодило само 29 смртних случајева. 
Овде се разлика може објаснити код умрлице бр. 105 из 1919. године за Драгана Димитријевића. Он је био проглашен 
мртвим и тако је и регистрован. Тек након сахране у Гардерену откривено је да то ни је био он, већ његов сународник 
Василије Симоновић, који је умро 27. јануара 1919. године. Док је нова умр лица била коришћена за Симоновића, ста-
ра никада није била отказана.80 

80   „Milligen”, nav. delo.

Град или болница

Амерсфорт војна болница

Берта

Боргер

Дордрехт

Дордрехт Кромхаут Ургентни центар или Ecole Belge

Енсхеде

Енсхеде РС Болница Bischopstrat 17 

Енсхеде Државни карантин 

Ајхелсховен

Хаг

Хангело РС Ургентни центар

Хангело Ст. Антони душевни центар

Милиген

Најмеген

Најмеген болница Колонијалних резерви

Најмеген Вилхелмина болница

Ротердам Болница Ст. Франциско

Влисинген Ст. Јосеф боница

2

1

67

21

1

6

6

2

30

1

29

3

5

174

1

1

14

20

3

30

1

22

92

1

1

15

16

3

29

21

1

87

1

2

1

1

1

6

1

1

1

1

4

1

1

2

15

17

3

29
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Једна жртва у Боргеру је нестала. Старо рударско село Ајхелсховен чинила је велика заједница сло ве начких 
ру дара. Овде је можда словеначка жртва регистрована као српска. Наведена жртва није могла би ти идентификована 
у Ха гу у регистрима о смрти од 1914. до 1919. године. 

Број пријављених болесника је тачан само за Амерсфорт, Дордрехт, Енсхеде, Хенгело, Најмеген и Вли синген. 
Бројеве у Нив Милигену за које Канцеларија за истраживање није утврдила да су тачни, морају бити најмање за 20 
ве ћи, тј. више од 50. С обзиром на чињеницу да је до тренутка када је медицинска сестра Лудовика Конинг стигла 29. 
фе бруара, било 29 умрлих, два су превезена до Амерсфорта, а 20 болесних је остало. Укупан број српских војника 
ко ји су били болесни и који су у другој половини јануара 1919. године лечени у холандским болницама, премашивао 
је 200.
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Ексхумација и поновно сахрањивање

Министарство унутрашњих послова и пољопривреде у Холандији упутило је писмо општинској вла сти у Бар-
невелду 1931. године, као и другим грaдовима, најављујући намеру југословенске владе да кре  ће са концентрацијом 
гробова жртава српске војске које су сахрањене у Холандији. Министарство је за тра жило од општина сарадњу са 
југословенским властима.81 

У априлу 1937. године југословенске власти су наредиле и започеле припреме за пренос посмртних остатака на 
српско војно поље части у Тију, на југу Париза. Тога лета у Министарству правде у Београду припремљене су листе за 
ексхумацију са именима војника који су умрли у Холандији, као резултат учество вања у борбама током Првог свет-
ског рата. Гробови су били смештени у осам општина: Амерсфорт, Барне велд, Боргер, Дордрехт, Енсхеде, Хенге ло, 
Најмеген и Ротердам.

Југословенски конзул-генерал у Холандији, песник и сликар Јосип Сибе Миличић, рођен у Хрватској, а одрастао 
у Србији, све је припремио са колегама дипломатама у Бриселу и Паризу. Ово је подразумевало добијање различитих 
попуста од различитих државних железница – због транспорта хуманитарне при роде, када је Министарство у 
Београду обавестило дипломате, у новембру 1937. године да Париз није одре диште.82 Они су добили информације да 
војно гробље није имало довољно простора да смести скоро 90 сандука из Холандије.83 Те јесени је откривена нова 
де стинација: маузолеј у Јиндриховицама, Чехосло ва чка који је био за време Великог рата локација аустријског логора 
за ратне заробљенике Хајнрихсгрин. Заправо, неки војници, који су преминули у Холандији су били заробљени у том 
логору у периоду између 1915. и 1918. године. Пошто се превоз одвијао друмском путном мрежом, преко Немачке, 
уместо Ротер да ма, као место координације током ексхумације, изабран је Најмеген, место на холандско-немачкој 
гра  ници. Списак српских војника који су изгубили живот, састављен је одмах после рата. Само на чешкој и моравској 
те ри торији, језгрима Чехословачке републике, било је око 9.500 гробова Срба који су умрли од неухрањеност и мал-
третирања у аустријским концентрационим логорима.84 Од 1924. године направљени су конкретни планови да се 
концентришу посмртни остаци српских жртава у маузолеју у другим деловима Чешке. У ту сврху, у пролеће 1926. 
го дине, Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца купила је две парцеле (укупне површине од 2.490 м²) од Карла Лосла, 
Хајн рихсгрин бр. 14, за изградњу маузолеја, да би се по смртни остаци поново покопали.85 Земља је покривала место 
резервоара за воду, који је био изграђен за време рата принудним радом – углавном од стране Срба и Руса. У периоду 
између 1926. и 1932. године екс ху мирана су тела 7.100 српских и 189 руских војника из гробова у бившем логору 

81   Министарство унутрашњих послова и пољопривреде у обраћању Градоначелнику Барневелда, 18. март 1931, Општински Архив 
Барневалда, преписка, рубрика 35 (гробља): 1931.
82   Архив Југославије, Београд, фонд 392, Посланство Краљевине Југославије у Белгији – Брисел, фолдер бр. 3, јединица 11.
83   Архив Југославије, фонд 388, фолдер бр. 19, јединица 51.
84   Објашњења меморанндума о нацрту буџета за 1940/41, у: Архив Југославије, фонд 63, фолдер бр. 1, Спомиње 9.574 ратних гро-
бница у Чешкој и Моравској земљи; F. J. Scheidl, nav. delo, 97, даје исувише ниску процену од 15.000 умрлих Срба у целој Аустро-
угар  ској, укључујући Аустрију, Мађарску и изгубљене бласти Мађарске под Трианоном.
85   Архив Југославије, Војна гробља у Италији, Грчкој, Немачкој, Француској, фонд 63, фолдер бр. 231.



СРПСКИ ВОЈНИЦИ УМРЛИ У ХОЛАНДИЈИ 1917–1919

38

Хајн рихсгрин у Јин дри ховицама, Cheb (Егер) и Plana у Marianskych 
Lazni и други посмртни остаци смештени у дрве ним сан дуцима, и 
транспортовани до маузолеја. 

Српско војно гробље у Јиндриховицама освеш тано је 8. јула 
1932. године под покровитељством То ма ша Гарига Масарика, пред-
седника Чехословачке, и краља Југославије Александра I. До 1937. 
године је у мау   золеју сахрањено укупно 7.570 сандука са екс хуми-
раним посмртним остацима – 7.381 Ср ба и 189 Руса.86 

Генерални конзул Јосип Сибе Миличић је 6. ап рила 1938. го-
дине најавио властима општине Барне велд да је Југо словенска влада 
издала декрет да се екс ху  мирају сви посмр т ни остаци југословенских 
војни   ка ко ји су сахрањени у Хо лан  ди ји. Посмртни оста ци би би ли 
пребачени у мау  золеј у Че хо сло вачкој. За спрово ђење ексхума ци је у 
Холандији би ла су именована 2 ин спек  тора, Бранко Поповић и До-
бро сав По по вић, те су уско ро и били послати тамо.87 

Осим писма из 1931. године, Министарство унутра  ш њих по-
слова је касније тога месеца, такође обавестило гра доначелника Бар-
невелда о формалној одлуци југословенске владе да ексхумира посмртне остатке југословенских вој ни ка, који су 
сахрањени у осам градова у Холандији, и да их тран спортује у маузолеј у Чехосло вачкој. Генерални секретар поменутог 
министарства је питао градоначелника Бар не  вел да за пуну сарадњу са два инспектора чија су имена наведе на.88 
Ексхумирање је почело у другој недељи месеца маја. Та два инспектора, истог презимена, али не у сродству, имала 
су једнаку поделу рада. Бранко је отишао из Ротердама и Дордрехта, преко Амерсфорта у Гардерен, док је Добросав 
почео у Најмегену и путовао преко Твентеа (Енсхеде, Хен гело) до Нив Бојнена у Дренте, на граници са Хронингеном. 
Њима су помагали по гребници запослени у холандској реформској парохији у Најмегену. У понедељак, 16. маја, 
последњи од по смртних остатака 88 војника који је требало да буду пренесени у маузолеј, откопани су на гробљу Нив 
Бојнену. Сви посмртни остаци били су смештени у металне урне и пребачени у Најмеген ради даљег тран спорта.

У записнику са састанка ђаконата Холандске реформске парохије у Најмегену од 24. маја 1938. годи не, у ок-
виру дела под разно, господин де Рој помиње ,,Eксхумацију српских војника сахрањених на Рустору и укључивање 
ђаконата. То је био веома тужан посао, а већина у Рустору је имала доста потешкоћа. Помиње се и нето износ од 175 
гулдинга,89 кao и накнада за четири гробнице друге класе”.90 

86   R. Beranova Vaicová, V. Bruženák, Ozveny velké války. Zajatecký tabor Jindrichovice 1915–1918, 2012, 64.
87   Др Ј. С. Миличић у обраћању општинским властима Барневелда, 6. април 1938. године, Општински архив Барневелд, Архив 
оп штинских власти, преписка, рубрика 35 (гробља): 1938. год.
88   Министарство унутрашњих послова градоначелнику Барневелда, 28. април 1938. година, Општински Архив Барневелд, Архива 
општинских власти, преписка, рубрика 35 (гробља): 1938.
89   Овај износ холандских гулдена је еквивалент од 1626 евра данас.
90   Регионални Архив Најмеген, број приступа архиву 280 (Nederlnds Hervormde Gemeente Stad en Land 1591 – 1994), инв. број 168, 
записи, фолдер 53, 24. мај 1938. године.

Маузолеј у Јиндриховицама, 28. јун 2014. године
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После кратке и свечане церемоније на гробљу 
Русторд 18. маја ујутру, ковчези су по стављени на троја 
мртвачка кола. Погребна по ворка се полако кретала пре-
ма граничном пре лазу Бек-Вилер. На граници су ков-
чези предати не мачким властима. Национална штам па 
је из вештавала како Трећи рајх није штедео ни  как ве 
до датне трошкове, де мон стрирајући у том вој ном дану 
сво ју моћ. Чета од 150 немачких војника из Весела била 
је постављена у два реда на граници. Када су ковчези 
прешли гра ни цу, испаљена је почасна паљба са три пло-
туна. Војни оркестар је сви рао посмртни марш. После 
кратког говора, командант из Ве села је у име немачке 
владе положио венац на металне сан дуке – сандуке не-
кадашњих непри јатеља. Ков чези су постављени на два 
немачка војна возила за транспорт до маузо леја 15 км 
преко немачко – чехосло вачке границе.91 Ово је подигло 
укупан број жртава до 1940. године на 7. 659 који почи-
вају у Јидриховицама.92 

На дан доласка транспорта, Чехословачка је била делимично мобилисана услед повећане напетости са Хит ле-
ровом Немачком у вези са Судетском облашћу, где се налазио маузолеј. Регион је анектиран четири месеца касни је. 
Наговештај новог рата појавио се са преносом посмртних остатака српских војника који су умрли у Холандији.

91   Из новинског чланка Algemeen Handelsblad, Overbrenging stoffelijke overschotten Servische soldaten, 18. мај 1938, 2; Из новинског 
чланка De Tijd godsdienstig-staatkundig dagblad, Stoffelijke resten van hier overleden Serviers naar hun vaderland terug, 18. мај 1938, 4.
92   Објашњење меморандума о нацрту буџета за 1940/41, нав. дело.

Метални сандуци у гробници маузолеја, 28. јун 2014. година 
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Обнова и сећање

Маузолеј у Јиндриховицама је обновљен у периоду између 
септембра 1995. и октобра 1996. године. Кров је замењен бакарним 
кровом и постављена је нова спомен плоча на задњем делу, где су 
наведени оригинални бројеви војника који су тамо били сахрање-
ни.93 Осамдесет и осам металних сандука из Хо ландије и даље леже 
у маузолеју, сада у Чешкој, где руска и срп ска православна зајед-
ница из Карлових Вари организује ко ме морацију у јуну и новембру. 
Споменик у Енсхедеу посвећен рат  ним заробљеницима у транзи-
ту, а који је подигнут на Hoedemakersplein, пресељен је, и сада је у 
парку на углу Korn van der Linden  lana и Golkatenvega у истом граду. 
Споменик у Најмегену веро ват но није опстао.

На Реформатском гробљу Кратсхоф у Гардерену, српска за-
јед ница у Холандији врши комеморацију Србима који су умрли у 
Хо ландији сваке прве суботе у месецу октобру. Оригинал  ни спо-
меник који је 1919. године подигло Посланство Краљеви не Срба, 
Хрвата и Словенаца обновљен је 2006. године. Клесар Пит ван Бен-
тум и пензионисани полицијски инспектор Хајс ван Хинкел, који 
су били суоснивачи Комитета за српски споме ник на Гардерен гро-
б љу, добили су српско одликовање за заслуге. Го дину дана касни-
је споме ник је проширен, када је био подиг нут тзв. крајпуташ. У 
Ср  бији су од памтивека били подизани споменици крајпутши, у 
знак сећања на оне који су пали на удаљенијим бојним пољима или 
то ком путовања, далеко од своје родне груде. Ова традиција на-
ста в љена је у Гардерену када је крајпуташ постављен на гробљу, а 
ура ђен према дизајну оца Војислава Билбије из Ротердама. Имена 
жр тава из Најмегена и Енсхедеа су ка сни је додата. Постављено је и 
29 крстова ради означавања локација бивших гробова Срба који су 
тамо са хра њени у периоду између 1919. и 1938. године. Као резул-
тат њиховог истраживања, аутори ове књиге су направили стални 
дигитални online memorial 2013. године, за српске војнике који су 
умирали у Холандији између 1917. и 1919. године.

93   Амбасада СРЈ, 41 – 46.

Споменик у Гардерену, 10. јуна 2012. године
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Потрага за породицама

Када су аутори започели ово истраживање, дошли су до многих сазнања о месту рођења половине од тих 91 
несрећних српских војника. Прва породица коју су пронашли била је породица Милоша Гавровића из Милочаја, села 
близу Краљева. Захваљујући Татјани Вендриг и њеном оцу, Андрији Раковићу, Милошева породица је лако пронађена. 
Милошеви потомци показали су Милошев споменик, који је и даље на гробљу у Милочају. Милошева породица није 
знала тачно где је Милош преминуо. На споменику стоји само: 

умро у заточеништву, 1918. год.

Његови рођаци су мислили да је умро у Немачкој. Сада знају да је преминуо у Уселоу 23. јануара 1919. године. 
Последње почивалиште је пронашао 1938. године у Јиндриховицама, када су његови посмртни остаци пренешени у 
металном сандучету број 36.

Породица Ђорђа Вукосављевића, раније поменута у овој књизи, била је у контакту са Славишом Јовановићем, 
чланом српске заједнице у Утрехту, Холандија. Аутори су ступили у контакт са праунуком Ђорђа Вукосављевића – 
Зорицом Јелачом, која је поделила Ђорђева писма, и на тај начин омогућила ауторима лични увид у живот једног од 
ратних заробљеника. Она није знала да су посмртни остаци њеног деде у Јиндриховицама. 

У јесен 2014. године аутори су добили поруку од Милоша Танасијевића, унука Милоша Јеремића из Ресника, 
на сеља јужно од Београда. Потомци нису знали да је Милош преминуо у Најмегену 18. јануара 1919. године,94 и да 
су његови посмртни остаци у Јиндриховицама95 (све док нису пронашли ове информације на сајту www.secanje.nl). 
Ми лош и његова мајка Зорица били су вољни да дају слике свог рођака које си имали и покажу споменик који је 
подигнут на гробљу у Реснику.

Занимљиво је то што је ”E Sculz-Emden” одштампано преко једне слике. Емден је лучки град у северозападној 
Немачкој близу границе Холандије (покрајина Хронинген). Милош носи шајкачу, очигледно има белу налепницу на 
грудима. Затвореницима који су радили ван логора било је дозвљено да носе или своју униформу или тамну цивилну 
одећу са специјалним ознакама (као што су црвене пруге или реч Kriegsgefangener, што значи ратни заробљеник). Бела 
налепница на Милошевим грудима представља ту посебну ознаку.96 

Тражећи породице, аутори су контактирали неколико општина у Србији, уз помоћ Марка Бркића, тадашњег 
српског конзула у Хагу. Овај процес је трајао пуно времена и дао различите резултате. У току 2015. године контак-
тирана је општина Смедеревска Паланка са питањем да ли нешто знају о судбини тројице војника из своје општине. 
Конактирали су Жарка Талијана, локалног историчара и аутора књиге о судбини војника из села Азања.97 Ђура Сто-

94   Матична служба општине Најмеген, јануар 1919. година, смртовница број 74.
95   Архив Србије, Ратничка гробља 1916-1938, Извештај о ексхумацији, Ф XI, п 1-2.
96   K. Otte, nav. delo, 96.
97   Ж. Талијан, Мирис тамјана: Азањци у ратовима од 1912. до 1918. године, Нови Сад 2014.
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јадиновић и Милован Милојевић, били су борци – обојица из Азање. Ђура је умро 20. јануара 1919. године у Нив 
Ми лигену (Апелдорн)98 док је Милован Милојевић преминуо дан касније, такође у Нив Милигену.99 

Када су аутори посетили Жарка Талијана у Азањи, Милованов члан породице им је показао споменик подигнут 
Миловану, а који се налази на гробљу у Азањи. Ово је заправо први споменик који су аутори видели, а да је обележено 
место смрти војника. Епитаф на споменику гласи:

Милован, син Степана Милојевића, војник, живе 30 година, умро 6.1.1919. у Милингену у Холандији. Спомен 

дижу ожалошћени отац, мати, браћа, син и супруга

Члан породице је рекао ауторима да је породица била обавештена да је Милован умро у возу. Више од тога ни-
су знали. У Жарковој књизи Милован се помиње као један од војника из Азање100 који је погинуо током Балканског 
рата или Првог светског рата. Азања је изгубила око 800 војника, што је скоро 10% њеног становништва, а то је био 
велики ударац за село. Жарко је пронашао око 400 војника. 

Нажалост, Жарко Талијан и Дамир Живковић (професор историје у Азањи) нису пронашли ниједну инфор-
мацију о Ђури Стојадиновићу из Азање. Они такође нису могли ништа да нађу ни о трећем војнику из Смедеревске 
Паланке, Драгутину Стојановићу, који је преминуо 7. септембра 1918. године у Ротердаму. Оба војника из Азање била 
су ексхумирана и превезена у Јиндриховице.101 Драгутин је био ексхумиран раније у Ротердаму и његови посмртни 
остаци сахрањени су у заједничкој гробници на истом гробљу, пре него су представници југословенске власти дошли 
у потрагу за њима 1938. године. 

Крајем 2017. године аутори су ступили у контакт са историчарком уметности Аном Јелић из Музеја руднич-
ко-таковског краја у Горњем Милановцу и Момчилом Пауновићем са Рудника и успели да уз њихову помоћ пронађу 
по датке о Сретену Рајичићу, војнику из Горњег Милановца. Такође, заједно су успели да повежу Сретена и Драга Ра-
ји чића, и да докажу да су њих двојица били браћа. Нажалост, нису пронађени потомци породице Рајичић. 

Пронађене су и породице још седам војника, што значи укупно 11 војника којима су аутори успели да уђу у 
траг после више од 100 година. Најзад, њихове породице сада знају да су њихови преци умрли у Холандији, и да нису 
забо рављени. Споменик у Гардерену је одавање почасти њима, а посмртни остаци њих 88 се налази у маузолеју у Јин-
дриховицама. 

Аутори су одлучни у својим напорима да пронађу још више породица и да информишу српску и холандску 
јавност о овом специфичном поглављу историје у односима између Холандије и Србије. Више информација можете 
про наћи на њиховој веб страници www.secanje.nl и на њиховој фејсбук страници https://www.facebook.com/secanje.nl/. 

98   Матична служба општине Апелдорн, јануара 1919. године, умрлица број 67.  
99   Матична служба општине Апелдорн, јануара 1919. године, умрлица број 71.
100   Ж. Талијан, Мирис тамјана: Азањци у ратовима од 1912-1918. године, Нови Сад 2014, 349.
101   Архив Србије, Ратничка гробља 1916-1938, Извештај о ексхумацији, Ф XI, п 1-2.
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Сретен и Драгомир Драго Рајичић

Сретен и Драго Рајичић били су богати трговци из Гор -
њег Милановца који су се преко Холандије вратили у домови-
ну након заробљеништва у Аустроугарској и Немачкој током 
Првог светског рата. Пре рата, њихов отац Владимир Рајичић 
(1854–1912), имао је своју књижару у Карађорђевој улици у 
Горњем Милановцу. Поред Сретена и Драга, Вла  димир и Је ли-
савета су имали још три сина Радомира, Тихо мира и Раними-
ра и две ћер ке Љубицу и Милицу. 

Сретен је рођен 1889. године у Горњем Милановцу. Био 
је подофицир у 2. чети, 2. батаљона, X пешадијског пука, са 
се диштем у Чачку. Спадао је у групу првопозиваца ко ја се сас-
то јала од радно способних мушкараца између 21 и 31 године. 
За  робљен је највероватније у Куршумлији 3. новем бра 1915. 
го   ди не, током повлачења. Куршумлија је била стратешки ва-
ж на та чка на путу од Ниша до Приштине, даље према Алба-
ни ји и Цр ној Гори, уједно и према Грчкој. Из Куршумлије је 
пре   ба чен у аустроугарски логор за ратне зароб љенике у Брау-
нау, који се на ла зио на североистоку Чешке, близу Шлезије 
(данас у Че шкој).

Из логора у Браунау, Сретен је заједно са првом гру -
пом од 1200 српских војника превежен у Солтау (Немачка). 
Та гру па је у Солтау стигла 23. јануара 1916. године. Овај тран-
с  фер изме ђу Аустроугара и Немаца био је део договора по 
ко  ме су Аустро уга ри добијали пшеницу од својих немачких 
са   везни ка, а у за мену су српске војнике испоручивали као јеф-
ти ну (принудну) радну снагу.

Сретенов брат Драго био је болничар у српској војно-
ме   ди цинској служби. Такође је постао ратни заробљеник, али 
пу   то вање га је одвело у аустроугарски логор Хајнрихсгрин, 
на севе розападу Чешке, а затим у Солтау, где је стигао 21. маја 
1916. го дине. Вероватно је да је Сретен био запослен ван ло-
гора у по љо привреди, индустрији или рударству, док је Драго, 

Дописна карта – издање књижаре Владимира Рајичића, 
Поглед на Карађорђеву улицу,

МРТК, Инв. бр. И 304

Сретен Рајичић (седи доле десно) међу угледним 
грађанима Горњег Милановца
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због зна  ња из области медицине био запослен у ло гору. 
Због тога су ма ле шан се да су заједно проводили време 
у логору. 

Драго је 12. априла 1918. године послао разгледни-
цу сво  јим „вољеним и драгим сестрама” Љубинки и Ми-
ли ци. На пред њој страни разгледнице је слика рат них за-
ро бљеника озна че них као „румунски заробљеници 1916/ 
1917”. Заи ста, румунски ратни заробљеници стигли су у 
немачке логоре из међу октобра 1916. и јануара 1917. го-
дине. Међутим, већина, ако не и сви, војници приказани 
на разгледници су срп ски војници, што се закључује по 
капи шајкачи, која је део традиционалне ношње у Ср би-
ји, а већина војника на слици је има на глави. На другој 
страни види мо да се Драго потписао као Драг.

Када је примирје ступило на снагу, 11. новем бра 
1918. го дине, српски ратни заробљеници су вра ћени у до-
мо вину. Срби из Солтауа послати су у Холан дију преко Фридрихсфелда (у близини Весе ла, бли  зу хо ландске гра ни  це), 
а потом бродом у Нај меген. Та  ко је Драго 13. јануара 1919. године стигао у Најме ген на броду рајнског пароброда 
Blucher. Следе ћег дана био је упућен у Нив Милиген, у транзитни логор. Већ на броду војници су по че ли да показују 
сим п  томе шпан ског грипа. У року од недељу да на епи де мија је била толико озбиљна да је национална штампа по   сла ла 
сво је новинаре да напишу причу о томе. Драго је због знања одмах био ангажован да лечи српске и француске војнике 
у тран  зитном логору. У међувремену, Дра гов брат Сретен стигао је у Ен схеде, где је оболео од шпанског грипа. Сретен 

Лице и полеђина дописне карте коју је Драго Рајичић послао својим сестрама Милици и Љубици
(љубазношћу Милана Радовановића)

Ziekenzorg  болница у области Veenstraat
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је послат је у општу болницу Ziekenzorg која се налазила у улици Veenstraat ради лечења. Умро је 22. јануара 1919. го-
дине 30 минута после поноћи. 

У рано јутро 24. јануара један део холандских вој  ни ка на челу са на ре дни ком Лесманом стајао је на углу ули-
це ко  ја је водила до гробља да би испратили Милоша Обрадовића, Стојана Ђорђеви ћа, Божидара Радовановића и 
Сретена Ра ји чића на њихо вом последњем путовању. Пригуше  ни звуци бубњева прати ли су ову повор ку. Пушча-
ни плотуни испаљени су као знак последњег поздра ва при ликом про ласка и прили ком полагања у гроб. По   смртни 
сандуци били су по к риве ни са четири вен ца. Драго је присуствовао сах ра ни свог брата. Било му је дозвољено да баци 
грумен земље у бра тов  љев гроб. Посмрт ни остаци Сретена Ра јичића су 14. маја 1938. го дине ексхумирани и смештени 
у сандучић под бро јем 26 и пре бачени из Енсхедеа у Најмеген, а затим у Јиндриховице. 

Српски војници и особље у помоћној болници у Ротердаму, 5. фебруар 1919. године. На фотографији је Драго Рајичић,
стоји мало лево од централне групе у униформи (фотограф H. A. van Outgarden, приватна колекција)
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Записник о ексхумацији,
Архив Србије, Ф XI, П 1-2
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Крајем јануара Драго пребачен је у Ро тердам у помоћну болницу за Србе и 
Пор тугалце. Заједно са последњом групом вој ника, враћен је из Ротердама преко 
Фран  цуске у фебруару 1919. године у своју до мо вину. Драго је 19. авгу ста по слао 
пи смо удови ци Ђорђа Вукосављевића у Кра гујевц, обаве штавајући је о смрти суп-
руга:

Драга госпођо, сматрам својом дужно шћу човечанства да вас обаве с тим да 
је ваш муж господин Ђоко умро у Миллигену од грипе и да сам случајно био тамо 
са својим братом који је такође умро. Ђока сам познавао од 1917. годи   не и он ме је 
тада на самртној по стељи замолио да вас обавестим о његовој смрти.

Искрено Ваш,
Драги Рајичић, занатлија
Желео бих да се извиним што вас раније нисам обавестио о његовој смр   ти, 

али будите уверени да сам пре само три дана дошао кући после чети ри го дине.

Драгу је требало пола године да се врати из Холандије кући. По за вршетку 
рата Драго је наставио са породич ним послом. Водио је књи жару у Гор њем Мила-
новцу и штампао разгледнице са мотивима из Горњег Миланов ца и око  лине.

Посмртни остаци Сретена Рајичића ексхумирани су 14. маја 1938. го ди не, и 
положени у сандуче од цинка број 26. и пребачени у маузолеј у Јиндри  ховице.

На почетку само је Сретен био део истраживања. Његова смрт је за бе ле  жена 
у Енсхедеу, али није било позна то одакле је он и ко су његови родите љи. Постојало 
је мало података о њему. Током истраживања откри вена је до  писни ца коју је Драго 
послао супрузи Ђорђа Вукосављевића, али то је на по четку била само сличност 
у презимену Сретена и Драга. Затим 2017. године у књи зи Мила на Ра довановића 
Хо лан д ско Милосрђе и Срби у Ве ликом рату (1916–1918): Неми сведо  ци, от кри  ли 
смо дописни цу из 1918. године, ко ју је Дра го послао својим сестрама из Солтауа. 
Ви ше података о Сретену и Драгу пронашли смо у књигама о Горњем Милановцу 
за хваљу јући љубазношћу и помоћи Ане Јелић из Му зеја ру д ничко-та ков ског краја 
у Горњем Мила новцу. На крају, Драго је потписан на поле ђини фотографије из бол -
ни це у Ротердаму направ ље не 5. фебруа ра 1919. године. Поред потврде о њего вом 
ви зуелном изгледу, фотографија је по могла да се реконструише његов пут у Хо-
лан дији: Најме ген – Нив Милиген, посета погребу брата у Енсхедеу, назад у Нив 
Милиген, а затим крајем јануара у Ротердам, након чега је враћен је преко Фран-
цуске почетком фебруара у своју домовину.

Сретен је споменут у књизи из 2005. године о жртвама рудничког и таковског 
краја, погинули у ратовима 1912–1918. године. Нажалост, до сада нисмо успели да 
пронађемо породицу браће Рајичић. 

Писмо које је Драго Рајичић 
послао удовици Ђорђа 

Вукосављевића
09. 08. 1919. године (приватно 

власништво Зорице Јелаче)

Породична гробница Рајичића 
на градском гробљу у Горњем 
Милановцу (фото Ана Јелић) 
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Милош Гавровић

Милош Гавровић рођен је 1896. године у селу Ми-
лочај, недалеко од Краљева. Када је избио Први светски 
рат Милош је имао само 18 година. Кренуо је из свог села 
да служи својој земљи. Никада се није вратио у домови-
ну, јер је умро у Уселоу, близу Енсхедеа у Холандији. До 
2012. године његови потомци нису знали да је умро у Хо-
ландији, они су мислили да је умро у заробљеништву у 
Немачкој. 

Највероватније је да је Милош стигао у Холанди-
ју из концентрационог логора у Немачкој, по завршетку 
Пр вог светског рата. Дошао је у Усело, близу Енсхедеа. 
Енсхеде је било место где су стизали ратни заробљеници 
у вели  ком броју из различитих земаља. Од новембра 1918. 
до фебруара 1919. године око 80 000 ратних заробљени-
ка је про шло кроз Енсхеде. Још увек постоји споменик у 
Енсхедеу у улици Cort van der Lindenlaan, на коме је напи-
сано на холанд ском, енглеском, француском и итали јан-
ском језику да је 32.690 Француза, 6.960 Енглеза, 6.930 
Бел гијанаца, 6.650 Италијана, 1.160 Срба, 50 Руса, и 18 
Јапа наца ратних заробљеника прошло кроз Енсхеде то-
ком тог периода. Још увек је нејасно зашто је Милош за-
вр  шио у Уселоу, јер је већина ратних заробљеника била 
смеш тена у фабрикама у Енс хе деу, пошто су прошли ка-
ран  тин, али се не зна да ли је и Милош прошао овај пут.

Увидом у умрлицу, сазнајемо да је умро 23. ја нуа-
ра 1919. године око 15 сати. Милош је највероватни  је 
умро од после ди ца шпанског грипа. Током тог пе риода 
де сила се вели ка епидемија шпанског грипа и пуно људи 
је умрло. Милош ни је био је дини Србин који је умро у 
Уселоу. Уку пно 10 срп ских ратних заробље ника је умрло 
у Уселоу између 17. и 24. јануара 1919. го  ди не. Три срп-
ска војника су умрла 23. ја нуа ра у Уселоу. У су сед ном 
Ен схедеу 6 срп ских војника је умр ло у истом пе рио ду и 
један војник ра није, 11. ав гу ста 1918. године који је нај-
веро  ват није побе гао из ло гора у Немач кој.

Спомен плоча у Милочају са именом Милоша Гавровића,
10. 12. 1012. (фото Александар Раковић)

Споменик Милошу Гавровићу у Милочају, 03. 01. 2013.
(фото Андрија Раковић) 
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Милош је био сахрањен у Лонекеру на Источном гробљу. Зна мо да је његов гроб ексхумиран у мају 1938. годи-
не и да су ње  гови посмртни остаци пребачени у Нај  меген, заједно са ков че зи ма других српских војника, а за тим су 
транспортовани у Јиндриховице преко холандско-не мач ке границе код Вилера/Кра нен бурга.

Као што је написано на почетку, Милошеви пото м ци нису знали где је Милош умро. Милошев брат Ми лован 
Гавровић је 1939. године подигао споменик у знак сећања на Милоша. Овај споменик се и данас налази на гробљу у 
Ми лочају. Такође, Милошево име се налази на спо мен плочи са именима војника из овог села који су умрли током 
Првог и Другог светског рата.

Милошево име пронађено је захваљујући званичној холандској умрлици из општине Лонекер. Његово име 
на  лази се и на споменику у Гардерену у Холандији. Маја 2013. године у Архиву Југославије пронађен је документ који 
от  крива да су Милошеви посмртни остаци смештени у Јиндриховицама у Чешкој.

Драгутин Милутиновић 

Драгутин Милутиновић је рођен у Бровићу, 
селу у близини Обреновца, око 40 км југозападно 
од Београда. Није познато када је Драгутин рођен, у 
званичним документима које поседујемо наведено 
је само да му је било 26 година, па мора да је рођен 
или 1892. или 1893. године. Када је избио Први 
светски рат, аустроугарска војска имала је јасан 
циљ: да што пре освоји Србију. Већ у првом ратном 
месецу аустроугарска војска суочила се са својим 
првим поразом на планини Цер. Претпостављамо 
да је Драгутин био део Прве дунавске војске која 
је имала седиште у обли жњем Београду. Бровић је 
био део војног округа (Дунавска област, Београд). 

Није познато како је и када Драгутин стигао 
у Хо ландију. На веб страници Међународног Цр-
веног крста „1914–18 заробљеници Првог светског 
рата”, са ар  хивом ратних заробљеника нема Драгу -
тиновог име на. Нисмо мо г ли на  ћи ни друге доку-
менте у који ма је Драгутин поменут као ратни заро-
бљеник у одређеним логорима за рат не злочине.

Из ранијих открића је познато да је већина срп ских ратних заробљеника про  вела време у ло го рима у покраји-
ни Хановер. Ос тали војници који су стигли у Хо   лан  дију држани су као заробљени ци у логорима VII Ми  нстерског 
Корпу са. Пре него што су пре мештени у не мачке логоре за ратне за  ро бљенике, већина их је била у аустријским вој ним 
ло горима Браунау и Хaјнрихсгрун (данас оба у Че ш кој). Није познато када је Драгутин стигао у Дордрехт. Најверова-

Цркава у селу Бровић
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т није је био је дан од 66 бо лесних војника, ко ји су послати из Нaј мегена 15. 
ја  нуара 1919. године. Лечили су се у импро  визованој теренској бол ници, 
ко ја је по  стављена у про сторије школе Кромхоут.

Нажалост, умро је 05. фебруара 1919. године око 8 сати ују тро, пре  ма 
холанд ском извештају о смр ти. Са храњен је са војним почастима у Дорд-
рехту, на општем гробљу Ессенхоф, где је сахра њено и осталих 14 српских 
војника из Првог светског рата, који су такође умрли у Дордрехту. Драгу-
тинов гроб је ексхумиран 11. маја 1938. године. По смртни остаци су преба-
чени у Нај меген, заједно са посмртним остацима других вој ника из Првог 
светског рата ко ји су умрли у Холандији.

У извештају о ексхумацији се, поред његових личних пода така, по-
миње да су његови посмртни остаци смеш тени у сандуче број 55, и да су 
би ли постављени у мау золеју у Чехословачкој (Јин дрицховице). 

Поред његове холандске потврде о смрти и српског извештаја о екс-
хума цији, није било много више инфор мација које су биле доступне. Када 
су ис тра живачи до шли у село Бровић, застали су поред цркве у селу да виде 
да ли мо жда постоји спомен-плоча са Драгутиновим именом. И заиста се у 
цркви налази спо мен-плоча на којој је испи сано Драгутиново име. На пло-
чи је написано „Спо меник палим и погинулим борцима, за слободу отаџби-
не”. Још изнена ђујуће је да је на супротном зиду била оригинална спомен 
плоча (једним делом уништена). Немци су у априлу 1941. године оштетили 
су доста споменика из Првог светског рата, а самим тим и у Бровићу. Све-
штеник (који је от ворио цркву за нас) био нам је од велике помоћи, показао 
нам је црквене регистре у којима нисмо могли да нађемо Драгутиново име.

Радосав Јовичић

Радосав Јовичић рођен је 1888. године у Великом Борку, селу које се налази 40 км јужно од Београда. Датум ње-
говог рођења није познат. Био је син Костадина Јовичића, који је имао четворицу синова: Новицу, Милана, Милића 
и Радосава. Велики Борак је 1914. године био део Дунавске дивизије. У документима која имамо нисмо могли да про-
нађемо којој војној јединици је Радосав припадао, али с обзиром да је био из Великог Борка и узимајући у обзир његове 
године, највероватније је служио у Првој Дунавској пешадијској дивизији која је била део Друге српске армије.

Када је Аустроугарска објавила рат Србији 28. јуна 1914. године сви Костадинови синови су служили домовини. 
Новица и Радосав су преживели прву годину рата, Милан је погинуо током Церске битке августа 1914. године, док је 
Ми лић погинуо током Колубарске битке децембра 1914. године у близини Лазаревца.

Мало је вероватно да је Радосав био на Крфу, вероватније је да га је заробила војска Тројног савеза и пребацила 
га до аустроугарског логора, а касније и до немачког логора. Није познато када је Радосав дошао у Холандију. На 

Спомен плоча у цркви у Бровићу 
са исписаним именом Драгутина 

Милутиновића 
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ме  ђу  народном сајту Црвеног крста, на коме се налазе архи-
ве ратних заробљеника, нисмо пронашли никакве подат ке 
о Радосаву. Међутим, захваљујући ранијим откри  ћи ма до-
шло се до сазнања да је већина српских заро бље  ника би ла 
за роб љена у логорима у провинцији Хановер. Пре него што 
су пребачени у немачке логоре, већина њих је била у аус тро-
угарским логорима Браунау и Хајнрихсгрину.

Није познато када је Радосав стигао у Дордрехт, али је 
највероватније он био један од 66 болесних војни ка ко ји су 
послати из Најмегена 15. јануара 1919. године. Ови вој ници 
били су лечени у помоћној болници која је била по  стављена 
у просторијама Kromhout регионалне школе. 

На његовој холандској умрлици може се видети да је 
умро 26. јануара 1919. године око 5 сати ујутру. Имао је 34 
године. Свих 15 српских војника који су преминули у Дор-
дрехту били су сахрањени уз највише почасти. Његов гроб 
је ексхумиран 11. маја 1938. године и пребачен у Нај меген 
за једно са посмртним остацима других српских вој ника. На 
извештају о ексхумацији, осим личних по да така, написано 
је да су његови пос мртни остаци смеш те ни у сан дуче број 
57. Радосав је своје послед ње почи валиште про на шао у Јин-
д риховицама, заједно са осталих 7 658 српских војникаи 189 
Руских војника.

Као истраживачи, понекад вам је потребно мало сре-
ће да пронађете оно што тражите и дођете у контакт са пра-
вим људима. Ми смо ту срећу имали са уредником веб стра-
нице www.velikiborak.com, Сашом Стојићевићем, који нам 
је помогао да дођемо у контакт са локалним исто ри чарем 
и учитељом у пензији Драгославом Јови чићем Учом. Исто 
поподне били смо у у Великом Борку да се срет не мо са Радо-
сављевим потомцима.

Прво смо посетили цркву у Лесковцу, село јужно од 
Великог Борка, око 45 км удаљеном од Београда. У црк ви смо 
видели мемо ријалну плочу са именима жрта ва погинулих у 
периоду 1912–1919. године (Први и Други бал  кански рат и Први светски рат) из села Арајево, Велики Борак и Ши-
љаковац.

Радосављеви потомци су нам рекли да је Радосав са супругом Роксом имао два сина Ивана и Милутина и две 
ћерке. На локалном гробљу подигнут је споменик за Радосава: 

Спомен плоча у цркви у Лесковцу са именима Радосава
и његове браће Милана и Милића 

Споменик подигнут за Радосава на гробљу у Великом 
Борку (у средини, леви споменик је за његовог сина Ивана 

и десно за његову жену Роксу) 
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Овај споменик подижемо Радосаву Јовичић. Поживео је 30 го ди  на. Умро је у Холандији 1918. године. Споменик 
по дижу синови Иван и Милутин, унуци Миодраг и Милорад и супруга Рокса В. Борак

Породица Јовичић сада зна више о судбини свог прадеде од носно чукундеде који је преминуо у Холандији. Ми 
смо захвални за сву пружену помоћ и гостопримство. Успели смо да пронађемо још једну породицу. 

Михајло Аврамовић 

Михајло Аврамовић је још једно од имена које се налази 
на споменику у Гардерену. Када су истраживачи у ма ју 2012. 
године, започели истараживање о судбини српских војника, 
ни су могли да претпоставе да ће четири и по године касније у 
Ца ревцу у Србији упознати Михајлову породицу.

Истраживање је започело сазнањем о имену на споме-
нику у Гардерену. Михајлово име је на овом споменику записа-
но заједно са другим именима „begraven geweest in Enschede”, 
што значи да је сахрањен у Енсхедеу. Други корак истраживања 
је био у холандским општинским архивима. Та мо је пронађена 
Михајлова умрлица коју је 21. јануара 1919. го дине издала оп-
ш тина Лонекер. На умрлици такође пише да је из Царевца, 
стар 39 године и да је умро 20. ја нуара 1919. године око 11 сати 
у Уселоу. Написано је и да је био ожењен Љубицом. Михајло је 
нај ве роватније умро од последица шпанског грипа.

Лонекер и Усело су мала села у близини Енсхедеа, у ис-
точном делу Холандије, близу немачке границе. Много ратних 
заробљени ка стигло је у Лонекер и Усело током и на кон Првог 
светског рата. Прво су примљени у карантинске логоре одакле 
су одвођеи у логоре за ратне заробљенике. Није се могло утвр-
дити када је и одакле је Михајло стигао у Енсхеде. Такође, на 
веб страници Међународног Црвеног крста, Михајловог име на 
нема. Познато је од раније да је већина српских ратних заро-
бљеника време проводила у ло горима у покрајини Хановер. 
Остали војници су у Холан дију дошли из ло гора VII Минс тер-
ског Корпуса. 

Михајло је сахрањен на гробљу у Енсхедеу. Његов гроб 
је ексхумиран 1938. године, а посмртни остаци пре бачени у 
Нај  меген заједно са посмртним остацима осталих војника. У 

Посмртни остаци Михајла Аврамовића,
сандуче бр. 24, Маузолеј у Јиндриховицама 

Породична гробница Аврамовића на гробљу у Царевцу 
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из ве штају о екс хумацији поред личних подата ка, помиње се да су његови пос  мр  т ни остаци смештени у сандуче број 
24 и да је смештено у Мау зо леју у Јиндри   хо  ви цама.

Када је Удружење потомака ратних ветерана из Пожаревца посетило споменик у Гардерену маја месеца 2014. 
године, успос тављен је контакт са ауторима књиге. Укупно 12 српских војника који су умрли у Холандији дошао је 
из те области, Браничевски округ, укључујући и Михајла. Аутори су у новембру 2016. године по сетили Царевац и 
упо знали су Михајлове потомке захваљујући љубазној помоћи председника Удружења потомака ратних ветерана из 
По жаревца Славољуба Стојадиновића.

Михајлова породица није знала где је он умро. Знали су само да је умро у Холандији. Тако је написано и на 
спо мен плочи у спомен капели породице Аврамовић. Од имена на споменику у Гардерену, Михајло је постао особа са 
породицом у Царевцу у Србији. Сада његови потомци знају да је умро након завршетка рата у Уселоу и да се његови 
посмртни остаци налазе у Јиндриховицама.

Станко Лазаревић и Стеван Васић 

Станко Лазаревић рођен је у селу Брдарици 1889. године. Стеван Васић, 
такође је рођен у Брдарици, али није познато када. Према ексхумационим из-
ве штајима обо јица су припадали 17. пуку. Ово је причао Станку и Стевану. 
Би ли су из истог села у Србији, из истог пука и обојица су умрла у истом месту 
у Холандији.

Село Брдарица у коме су рођени Станко и Стеван, део је општине Коце-
љева, Мачвански округ. Овај округ је веома богат, и налази се близу реке Саве 
и Дрине, које су некада формирале границе са Аустроугарском. Када је избио 
Први светски рат, село Брдарица се налазила близу првих линија фронта. Бит-
ка за Цер (август 1914), и Колубару (новембар-децембар 1914), вођене су у не-
посредној близини Брдарице. Нису пронађени записи о кретању Станка и Сте-
вана у то време.

Још увек није познато где су Станко и Стеван заробљени. На веб стра-
ници Ме ђународног Црвеног крста Пр вог светског рата нема података о њима. 
Такође, не по стоје ни други подаци о томе где су били заробљени и у којим ло-
горима су били. Зна се од раније да су логори Јиндриховице и Браунау кориш-
ћени као транзитни логори на почетку рата за српске ратне заробљенике. Ка-
сније су одатле одвођени у Немачку. На основу неких ранијих открића знамо 
да су српски војници из Првог светског ра та време проводили у логорима у 
Сол тау и Емдену, у провинцији Хановер. Остали вој ници који су стигли у Хо-
лан дију држани су у логорима VII Минстерског Корпуса.

Не знамо када су Станко и Стеван стигли у Холандију, али у једном мо-
мен ту превезени су у логор за ратне заробљенике у Нив Милигену између Гар-

Споменик у Брдарици са исписаним
Станковим именом 
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дерена и Апел дорна у Холандији. Док је чекао превоз за Србију Стеван је умро 
28. јануара 1919. године, а Станко је умро 30. јануара 1919. године. Обојица су 
умрла од шпанског грипа и уједно су и последња два српска војника која су умрла 
у Нив Милигену. Обојица су сахрањени у Гардерену са још 27 српских војника. У 
мају 1938. године њихови посмртни остаци ексхумирани су и пре бачени преко 
Најмегена у Јиндриховице. Није познато у којим сандуцима су њихови посмртни 
остаци, пошто се у српском извештају о ексхумацији то не спо миње. То може бити 
сандуче под бројевима 45, 61-65 или 67-89, док су за остале наведена имена.

Током истраживања о двојици војника из Брдарице, на веб страници оп-
штине Коцељева, аутори су пронашли каталог „Тамнавски бесмртници”. Ката лог 
описује споменик у центру села Брдарице са именима 54 војника који су по гинули 
током Првог светског рата и 22 војника који су погинули током Другог светског 
рата. На споменику је написано име Станка Лазаревића, али на жалост нема имена 
Стевана Васића. Унук Станка Лазаревића живи у Бр да рици и носи име по свом 
деди. Уз љубазну помоћ Бранислава Мићића из општине Коцељева, унук Станка 
Лазаре ви ћа обавештен је о судбини свог деде. Нажалост, о Стевану Васићу нисмо 
могли пронаћи ништа.

Милован Милојевић

Милован Милојевић је рођен 1889. године у Азањи, селу у Подунавском 
округу, око 80 километара југоисточно од главног града Србије. Био је син Сте пана 
(1851–1927) и Иконије Милојевић. Милован је имао три брата, Чедомира (1883–
1927), Милана (1893–?) и Стевана (1893–1987). Био је ожењен Станицом и имао је 
двоје деце: Светомира (1909–умро као дете) и Драгослава (1912–1996). Слу жио је 
својој земљу и и био је део 4. чете, 1. пешадијског батаљона, VIII пука. Није познато 
који је чин имао у рату. Село Азања платило је велику цену за време Балканских 
ратова и Првог светског рата. Изгу било је скоро 800 војника током ових ратова, до 
сада их је око 400 про нађено. 

На веб страници Међународног Црвеног крста заробљеника Првог свет ског 
рата, пронашли смо да је Мило ван заробљен 14. но вембра 1915. године у Кру шевцу. 
Дана 18. децембра 1915. године при јављен је у ратном логору у Брау нау. Из ранијих 
открића знамо да су Милош Јеремић и Ђорђе Вукосављевић та ко ђе проводили вре-
ме у камповима у Солтауу и Емдену. Остали војници који су сти гли у Хо лан дију 
би ли су заробљени у логорима VII Минстерског Кор пуса. 

Детаљ са споменика у Брдарици 

Милован Милојевић
(љубазношћу Жарка Талијана

и Дамира Живковића)
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Не знамо када је Милован стигао у Холан ди-
ју, али у једном мо менту је превезен у логор у Нив 
Милиген, између Гардерена и Апел дорна. Такође, и 
француски војници су чекали превоз до своје до-
мо ви не, баш као српски војници. Не знамо када је 
превезен и одакле (нај  веро ватније Енсхеде). Поро-
дица са којом смо разговарали каже да је он умро у 
во зу, али то не можемо да потврдимо.

Милован је умро 21. јануара 1919. године у 
Нив Милигену. Дан касније, 22. јануара 1919. годи-
не, обдукцију је урадио лекар који је за кључио да 
је Милован умро од шпанског грипа. Његову смрт 
забеле жила је општина Апел дорн. Сахрањен је 24. 
јануара 1919. године заједно са још 11 својих дру го-
ва у Гардерену. У мају 1938. године његови посмрт  -
ни остаи ексхумирани су, заједно са осталим српс-
ким гробовима из Првог светског рата и преба чени 
у Јин дри цховице. Није познато у ком сан ду чићу се 
налазе његови посмртни остаци, пошто се у изве-
штају о његовој екс ху мацији Србије то не помиње 
то може бити једна од главних кутија под бројевима 
45, 61-65 или 67-89, јер су за остале бројеве наведена имена. Милован је своје последње почивалиште пронашао у 
Јиндрицховице, заједно са 7 658 осталих српских војника и 189 руских војника (израчунато 1940. године).

Након контакта са званичницима општине Смедеревска Паланка (Азања је данас део те општине) упућени смо 
на Жарка Талијана, са којим смо касније контактирали. Жарко је аутор књиге о Азањи и жртвама Балканских ра това 

и Првог светског рата и желео је да нас упозна. Када смо се 19. марта 2016. 
године срели у Азањи, показао нам је, за једно са рођаком Милованом, 
спо меник на Азањановом гробљу. То је заправо био први споменик који 
смо ви дели, где је било написано где је војник умро. На споменику је на-
пи сано:

Милован син Степана Милојевића војник живи 30 г. умре 6-1. 1919 
г. у Милингену у Холандији. Спомен дижу ожа  лошћени отац мати браћа 
син и супруга.

Упознали смо члана породице и дали му копије званичних холанд-
ских и српских аката и слика споменика у Гардерену и маузолеја у Јинд-
рицховице. Сада барем знају да он није заборављен и да је његово име 

Крст на пољу у Гардерену са Миловановим 
именом (фото Фабиан Вендриг) 

Карта са сајта Међународног 
Црвеног крста

(http://grandeguerre icrc.org) 

Милованов споменик
на гробљу у Азањи

(фото Фабијан Вендриг)
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за писано на спо менику у Гардерену, да је и за њега постављен крст и да су његови посмртни остаци у маузолеју у 
Јиндриховицама. Ми смо веома захвални за фотографију Милована, јер он сада више није само име, већ особа са ли-
цем и историјом. Умро је у Холандији са својим друговима далеко од Србије, али 100 година касније обе земље нису 
заборавиле ни њега ни другове.

Милош Јеремић

Милош Јеремић рођен је у Реснику, 15 км јужно од Београда. 
Према подацима из српског ексхумационог изве штаја био је вој-
ник 3. чете, 4. ба таљона, VII пешадијског пука, док се његов чин не 
помиње.

Тек недавно, Милош Танасијевић из Ресника, посетио је сајт 
www.secanje.nl и открио том приликом да је његов чукундеда Ми-
лош умро у Хо ландији. Нико из породице није знао шта се тачно 
десило са Милошем Јеремићем. Не зна се како је Милош стигао 
у Холандију. Већина њих су сти гли преко Браунауа или Хајнрих-
сгри на до логора у северо-западној Немачкој као што су Солтау, 
Ха мелн или Бунербах.

Милошеви потомци су нам уступили фотографију на којој 
је нат пис у коме се наводи да је фотографија напра вљена од стране 
E. Schultze из Емдена, у северо-западном делу Немачке, а у близини 
холандске гра ни це. На полеђини фотографије налази се печат: 
Vergroßerungsanstalt Benditz, ZV. bul. Sielen 10 E. Šulce. Ова адреса 
заиста се налази у старом граду Ем дена. Benditz компанија у Емдену 
преузета је од стране фотографа Schul tze (понекад се помиње Шул-
це), 1917. године.

У књизи Хенрија Хаберта постоји сведочење једног заробље-
ника ко ји је описао да је био у Емдену: 

Од Хајнрихсгрина сам доведен у Солтау, одакле сам после 14 
дана, са 200 мушкараца послат у Емден, где смо утоварали угаљ на 
бродове. Та мо сам радио 6 недеља, а онда су ме послали у логор Бу-
нербах, а одатле са 30 дру гих заро бљеника у Круп, у близини Клаус-
хајдеа где сам ради 28 месеци

Милош је највероватније стигао у Најмеген, град у источном 
делу Холандије, у близини границе са Немачком, током репа три-

Милош Јеремић
(приватно власништво породице Танасијевић) 
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јације после примирја 11. новембра 1918. годи не. 
На холандској умрлици, пише да је умро 18. ја нуа-
ра 1919. године у Најмегену, око 23 сата. Ми  лош 
није био једини српски војник из Првог свет  ског 
рата који је умро у Најмегену, укупно 21 срп  ски 
вој  ник умро је у Најмегену између 17. и 24. ја нуа-
ра 1919. године. На дан када је Милош умро још 
четири војника је такође умрло: Велимир До до ли-
ско, Велисав Ивановић, Серафим Каповић и Ми-
лисав Мар ковић. Умрли су од последица шпан -
ског грипа. Милош је био сахрањен у Најме гену. 
Његов гроб је ексхумиран у ма ју 1938. годи  не, 
заједно са дру гим српским гро бовима у Холан  ди-
ји. Посмртни остаци 89 српских војника преба-
че ни су у Јиндриховице. Пре ма српском ексхума-
ци о ном извештају његови посмртни остаци се 
на  ла зе у сандуку број 4. Милош је пронашао своје 
ме сто у Јиндриховицама, заједно са осталим 7.658 
срп ских војника и 189 руских војника (што је био 
уку п ни број 1940. године). 

Како смо већ напоменули у уводу, његови 
рођаци нису знали где је Милош умро. Знали су само да се никад није вратио кући. 
Његова супру га Марица је по дигла споменик у Реснику за обоје. Овај споменик још 
увек се налази на гробљу у Ре снику.

У октобру 2015. године, контактирао нас је Милош Танасијевић, чукунунук 
Милоша Јереми ћа. Послао нам је фотографије и позвао нас је да дођемо у Ресни ку. 
На Дан примирја у Првом свет ском рату 11. новембра посетили смо њега и ње-
го ву породицу. Његова породица није знала када и где је Милош умро, док нису 
открили ин формације о Милошу које су доступне на веб страници. Милош Јере-
мић био је у браку са Марицом и имао је два сина Живка и Живо ту. Живко је имао 
кћерку Љубинку и два си на Слободана и Љубодрага. Љубодраг је био отац Зори-
це и Славице. Зорица је Милошева мајка и ми смо им захвални што су њих двоје 
поделили своје приче и фотографије са нама.

Показали су нам и разгледницу коју је Милош Јеремић послао породици, С 
предње стране ове разгледнице је Милошева слика фотографисана у Емдену. Гото во 
се не може прочитати, али види се да је написао „1917” и „ЈА САМ ЖИВ”. Вид љив 
је и натпис „деда Милош” (из каснијег периода, који је написао неко од ње гових 
по томака).

Споменик Милошу Јеремићу у 
Реснику (фото Фабиан Вендриг)

Разгледница коју је Милош послао породици, Милош Јеремић,
на фотографији је написано „E Schultze Emden”
(приватно власништво породице Танасијевић)
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Записник о ексхумацији,
Архив Србије, Ф XI, П 1-2
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Захваљујући информацијама са сајта www.secanje.nl породица Милоша Је ре мића сада зна да је њихов чукунде-
да и прадеда умро у Најмегену 18. јануара 1919. године, а не у Немачкој. Они знају да се његови посмртни остаци нала-
зе у Маузолеју у Јиндриховицама. Његово име није само исписано на споменику који су подигли његови потомци, 
већ је исписано и на споменику у Гардерену који је подигнут у част умрлих српских војника из Првог светског рата 
у Холандији.

Ђорђе Вукосављевић

Ђорђе (Ђока) Вукосављевић рођен је у Крагујевцу. На основу извештаја о ексхумацији Србије, сазнајемо да је 
био подофицир 3. чете, 1. батаљона XII пешадијског пука. Још увек није познато када се тачно родио.

Према холандској умрлици града Апелдорн, умро је око 02:30 ујутро, 22. јануара 1919. у логору за ратне заро-
бљенике у Нив Милигену, општина Апелдорн, а према извештају о ексхумацији из 1938. годи не из Краљевине Југо-
славије, ексхумиран је у Гардерен 13. маја 1938. године и пребачен у Јинд ри ховице, где је про нашао последње почива-
лиште.

За сада није познато где је и како је Ђор ђе заробљен, нити како је пребачен у Немачку и стигао у Холандију 
где је умро. Његова писма углавном су стигла из ло гора заробљеника у Сол тау, близу Хановера у Немачкој. Постоји 
и једна разглед ница која је стигла из Хамелна. Књи   га „Иза бодљикаве жице” Хенрија Хаберта опи   сује пут, кроз 
различите логоре, 38 српских рат них заробљеника који су завршили у Холанди  ји. Не може се (научно) потврдити да 
је Ђорђе кренуо једним од тих путева, али најве ро ват-
није је сле дио исти пут као и његови дру  го ви описани 
у књизи. Ме ђутим, не постоји дру   ги извор који то 
може потврдити.

Може се потврдити да је био у Хамелну и Сол-
тау, због писама која је написао својој жени и због 
печата на тим писмима. Када је завр шен Први светски 
рат, Ђорђе је пребачен у Холанди ју (вероватно је ушао 
у Холандију преко Ол ден заала) са мно гим својим дру-
говима и стигао у ратни логор у Нив Милигену. Ђорђе 
је умро 22. јануара 1919. го дине у Нив Милигену од 
шпан ског грипа. Његову смрт је забележила општина 
Апелдорн.

Ђорђе је сахрањен 24. јануара 1919. годи не у 
Гар дерену. Његови посмртни ос таци су 13. ма ја 1938. 
ексхумирани и превезени у Јиндрихо вице.

Захвални смо Зорици Јелачи, праунуки Ђорђа 
Ву косављевића, која нам је послала поруку о свом 
пра  деди. Тако смо добили више информација о Ђорђу 

Писмо које је Ђорђе послао породици, 14. децембра 1917. године
(приватно васништво Зорице Јелаче) 
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Писмо које је Ђорђе послао породици 28. фебруара 1918. године
(приватно васништво Зорице Јелаче)

Писмо које је Ђорђе послао породици 25. октобра 1917. године
(приватно васништво Зорице Јелаче)
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Ву  ко  сављевићу. Писма која је она поделила са на ма су вредни извори и дају нам увид у његов живот као српског 
рат ног заробљеника. Нажа лост, ње гово путовање завр ши ло се у Нив Милигену, у Хо ландији, где његово име није 
за борављено, већ је записано на споменику српским ратним заро б љеницима у Гар дерену, где је прво био сахра њен. 
Његова жртва за своју земљу неће бити за борављена, ни у Ср бији ни у Холандији.

Станислав Маринковић

Станислав Маринковић рођен је у Тавнику, селу близу Кра-
љева. На жа лост, није пронађен датум његовог рође ња, нити подаци 
о његовом жи воту из периода пре него што је отишао да служи сво ју 
земљу. Станислав је служио је у српској вој сци у 4. чети, 4. ба та љона, 
II пешадијског пука.

Никада се није вратио у Тавник, умро је 20. јануара 1919. го-
ди не у Нив Ми лигену. До септембра 2013. године његови рођаци ни-
су ништа знали о његовој суд бини.

Вероватно је да је Станислав стигао у Холандију из концен -
трационог логора из Немачке, пошто је Први светски рат за вршен 
у новембру 1918. го дине, са својим многобројним ратним другови-
ма. Дошао је у логор у Нив Ми лигену, село близу Апелдорна у цен-
тралном делу Холандије. Непознато је одак ле је и кад је дошао и у 
Нив Милиген. По стојало је пуно концентрацио них логора у Не-
мачкој и још увек нисмо пронашли информације о периоду када је 
био тамо. Постојали су неки логори близу холандске границе као 
што су Дулмен, Спитал (оба близу Минстера) и Фрид рихсфелд (бли-
зу Везела). Увидом у холандске новинске чланке затвореници су из 
Фридрихсфелда бро дом транс портовани до Дордрехта, тако да је 
мање вероватно да је Ста ни слав био заробљен у Фридрихсфелду.

На основу холандске умрлице од 23. јануара 1919. године 
(број 69) из општине Апелдорн, сазнајемо да је Ста нислав умро 20. 
ја нуара 1919. године око 11 сати пре подне у Нив Милигену. Умро је 
од последица шпанског гри па. Током тог периода из била је велика 
епидемија шпанског грипа и много је људи умрло. Станислав није 
био једи ни срп ски војник из Првог светског рата који је умро у Нив 
Ми лигену Стани слав је био сахрањен у Гардерену. Ње гови по смр-
тни остаци ексхумирани су 19. маја 1938. године, и пре мештени су 
у Јиндриховице.

Спомен плоча у Тавнику са именом
Станислава Маринковића

(фото Тања Вендриг)
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Захваљујући опсежном истраживању и уз помоћ по је-
динаца и организација, у Архиву Србије у Београду дошли смо 
до списка са именима свих српских војника из Првог светског 
рата који су ексхумирани у Холандији 1938. године. Овај списак 
садржи драгоцене информације. Холандска умрли ца за Ста ни-
слава Маринковића из општине Апел дорн не садржи његово 
место порекла, што се у списку из Архива види. Уз помоћ Го-
ра на Мијаиловића из Тавни ка, откривено је да Станисављеви 
по томци још увек живе у Тавнику. 

Захваљујући Станисављевом потомку сазнали смо сле -
деће: Стани слав је имао три брата, Будимира, Бранисла ва, Ве-
лимира и сестру Персу. Браћа су отишла у рат. Једини који се 
вратио из рата био је Будимир. Оста ла браћа по ги нула су у 
Првом светском рату. Станислављево име написа но је на спо-
мен плочи у Тавнику. Њего во име налази се и на споменику 
у Гар дерену као и на једном од крс това који су постављени 5. 
октобра 2013. го дине на гробљу у Гар  дерену.

Станислав је умро у Нив Милигену у Холандији, далеко од своје домовине и породице, као непознати српски 
војник из Првог светског ра та, баш као и многи његови ратни другови. Захваљујући опширном истра живању и по-
магању многих људи (од Холандије до Србије), Станислав више није само непознати српски војник, ко ји се борио у 
Првом светском рату и умро у Холандији. Он је српски војник који има породицу, која сада зна своју судбину. Његово 
име је исписано у Тавнику, где је рођен, и у Гардерену где је умро. Његова жртва неће бити заборављена ни у Србији, 
ни у Холандији.

Бели крст на гробљу у Гардерену
са именом Станислава Маринковћа
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Списак са именима 91 српског војника који су умрли у Холандији 1917–1919102 

102   Војници чија су имена болдована су успешно идентификовани од стране аутора; они обележени ‡ су војници чији се посмртни 
остаци не налазе у маузолеју, посмртни остаци војника обележни симболом #, преминули су у Њив Милигену и сахрањени на 
заједничком гробљу у Гардерену, они који нису могли да буду идентификовани 1938. налазе се под бројевима 45, 61-65, или 67-89. 
Имена која се појављују на листи војника преминулих у Холандији и чији су остаци ексхумирани и пренесени на вечни починак 
у маузолеј у Јиндриховице, тада Чехословачка, сачињена су од стране Министарства правде Краљевине Југославије и налазе се у 
Архиву Србије.

Презиме
Алексић

Антонијевић
Аврамовић

Биљовић
Богосављевић

Бошковић
Божанић
Брчевић

Бркић
Дамњановић
Дамњановић

Добросављевић
Додолиско
Доневић
Ђелекар

Ђорђевић
Гајић

Гавровић
Илић

Ивановић
Јеремић
Јездимир
Јовановић
Jовановић
Јовичић
Kaповић
Kaраџић

Kрушељевић
Лазаревић
Лазаревић
Лазаревић

Бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Име
Петар
Живан

Михајло
Милан
Срећко

Владимир
Светозар
Никола
Милан
Живко

Миленко
Станоје

Велимир
Милош
Милан
Стојан

Михајло
Милош

Дејан
Велисав
Милош

Н.
Тихомир

Владимир
Радосав
Серафим
Mилојко

Тодор
Арсен
Лаза

Станко

Године
1895

 
10/4/1879

 
 
 

1889
 

1887
14/05/1880

 
 

1893
 

7/8/1891
20/09/1884

 
23/01/1890

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Из
Доњи/Горњи Душник

Младеновац
Царевац
Добрава
Миокус

Мала Врњска
Варварин

Ртково
Буровац
Шабац

-
Дружетић

 
 

Бресно Поље
Велики Извор

 
Милочај

 
 

Ресник

Горњи Милановац
Горње Јарушице
Велики Борак

 
Доњи/Горњи Дубац

Битољ/Битола
 
 

Брдарица

Место †
Дордрехт
Апелдорн

Усело
Енсхеде

Апелдорн
Апелдорн
Дордрехт
Апелдорн
Дордрехт

Амерсфорт
Апелдорн
Хенгело

Најмеген
Најмеген

Нив Бојнен
Усело

Најмеген
Усело

Најмеген
Најмеген
Најмеген
Најмеген
Енсхеде

Дордрехт
Дордрехт
Најмеген
Дордрехт
Дордрехт
Најмеген
Најмеген

Апелдорн

Датум †
23-Јан-1919
25-Јан-1919
20-Јан-1919
11-Aвг-1918
18-Јан-1919
21-Јан -1919
17-Jан-1919
20-Jан-1919
20-Jaн-1919
19-Jaн-1919
22-Jaн-1919
23-Jaн-1919
18-Jaн-1919
20-Jaн-1919

17-Noв-1918
21-Jaн-1919
24-Jaн-1919
23-Jaн-1919
17-Jaн-1919
18-Jaн-1919
18-Jaн-1919
20-Jaн-1919
17-Jaн-1919
18-Jaн-1919
26-Jaн-1919
18-Jaн-1919
7-Феб-1919
27-Jaн-1919
22-Jaн-1919
22-Jaн-1919
30-Jaн-1919

Сандуче
54
#

24
29
#
#

56
#

60
20
#

43
2

21
44
25
1

36
12
17
4
8

30
52
57
7

51
59
5

10
#

Год.
23
 

39
37
39
 

29
 

31
38
 
 

26
28
27
34
26
29
 
 

27
26
26
28
34
30
30
24
28
31
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Лазић
Маринковић
Марјановић
Марковић
Марковић
Mарковић
Maрковић

Мартиновић
Maтић

Maтијевић
Mиjатовић

Миладиновић
Миладиновић

Милановић
Миљковић
Милојевић
Милојевић
Милошевић

Милосављевић
Mилосављевић
Mилутиновић

Mитровић
Mитровић
Mитровић

Н. Н.
Недељковић
Никодијевић
Николајевић

Николић
Николић
Николић
Николић

Oбрадовић
Пауновић
Пауновић

Перић
Поповић

Радивојевић
Радовановић

Радовић

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Богдан
Станислав

Марјан
Коста

Миленко
Милисав

Стојан
Петар
Виден

Mиломир
Драгомир
Mиливоје
Живојин
Драгутин
Вукосав

Дејан
Милован
Аранђел
Милосав

Стојан
Драгутин

Ђорђе
Тихомир

Владимир
 

Татомир
Најдан
Никола
Драгош

Милосав
Петар

Радован
Милош
Јован

Стеван
Ђорђе

Десимир
Урош

Божидар
Бранко

 
15/02/1876

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1889
 
 
 
 

април 1874
 
 
 
 

25/07/1894
17/02/1880
15/11/1880

 
 

29/05/1880
12/10/1895

1887
25/02/1886

 
 

1882
25/12/1883

 

Браничево
Тавник

Крива Река/Г. Милановац
 

Мали Извор
 

Ступчевићи
Врешница/ Брешница

Смедерево
Горња Добриња

Вучак
Сибница (Жабари) 

Божевац
 
 
 

Азања
(Свљишка) Tопла

Kovanica
Живица
Бровић

 
Бачине

 
 

Бресно Поље
Лозница (Чачак)

Душановац
Ћуприја

Велико Лаоле
 

Тодорин До
Сибница (Жабари)

Братинац
Пожаревац

 
 

Речица (Пожаревац)
Бело Поље/Г. Милановац

Лужнице

Апелдорн
Апелдорн
Апелдорн
Најмеген

Усело
Најмеген
Дордрехт
Апелдорн
Aпелдорн
Aпелдорн
Aпелдорн
Aпелдорн
Дордрехт
Најмеген
Најмеген
Најмеген

Апелдорн
Апелдорн
Апелдорн
Хенгело

Дордрехт
Енсхеде

Апелдорн
Апелдорн

Нив Статензејл
Нив Бојнен

Усело
Усело
Усело

Апелдорн
Најмеген

Усело
Усело

Дордрехт
Хенгело

Апелдорн
Енсхеде

Дордрехт
Усело

Апелдорн

21-Jaн-1919
20-Jaн-1919
21-Jaн-1919
22-Jaн-1919
24-Jaн-1919
18-Jaн-1919
2-Феб-1919
25-Jaн-1919
19-Jaн-1919
22-Jaн-1919
23-Jaн-1919
25-Jaн-1919
22-Jaн-1919
21-Jaн-1919
20-Jaн-1919
19-Jaн-1919
21-Jaн-1919
24-Jaн-1919
18-Jaн-1919
22-Jaн-1919
5-Феб-1919
20-Jaн-1919
21-Jaн-1919
23-Jaн-1919
9-Jул-1917
1-Aвг-1918
17-Jaн-1919
18-Jaн-1919
23-Jaн-1919
24-Jaн-1919
21-Jaн-1919
23-Jaн-1919
21-Jaн-1919
20-Jaн-1919
25-Jaн-1919
25-Jaн-1919
23-Jaн-1919
28-Jaн-1919
22-Jaн-1919
19-Jaн-1919

#
#
#

15
34
9

46
#
#
#
#
#

48
18
11
14
#
#
#

42
55
28
#
#
 
 

27
32
37
#

13
31
33
50
41
#

39
58
35
#

35
42
25
30
 

50
 
 
 

30
23
25
40
30
 
 

32
26
 
 
 

30
31
 

38
28
 

32
32
23
 

32
 

29
36
35
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Рајичић
Ранковић

Ристановић
Симоновић
Симоновић
Станковић

Стефановић
Стефановић
Стефановић

Стојадиновић
Стојановић
Стојановић

Таловић
Васић

Вукадиновић
Вукосављевић

Вуковић
Живановић
Живановић
Живковић

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Сретен
Драгоље
Милорад
Милош

Василије
Александар

Живан
Михајло
Сретен
Ђура

Димитрије
Драгутин
Милутин

Стеван
Милентије

Ђорђе
Велизар
Божидар

Иван
Лука

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Горњи Милановац
 

Горњи Милановац ?
Брусјак

Варварин
Ковачевац
Ракинац

 
Љуптен
Азања

 
(Смедеревска) Паланка

 
Брдарица

(Велике/Мале) Пчелице
Крагујевац

Голубац

Енсхеде
Најмеген
Енсхеде

Ротердам
Апелдорн
Апелдорн
Апелдорн
Најмеген
Дордрехт
Апелдорн
Енсхеде

Ротердам
Најмеген
Апелдорн
Дордрехт
Aпелдорн
Aпелдорн
Дордрехт
Најмеген
Најмеген

22-Jaн-1919
19-Jaн-1919
15-Jaн-1919
11-Jaн-1919
27-Jaн-1919
24-Jaн-1919
19-Jaн-1919
20-Jaн-1919
19-Jaн-1919
20-Jaн-1919
23-Jaн-1919
7-Sep-1918
22-Jaн-1919
28-Jaн-1919
19-Jaн-1919
22-Jaн-1919
21-Jaн-1919
30-Jaн-1919
20-Jaн-1919
19-Jaн-1919

26
19
40
23
#
#
#

16
49
#

38
 

20
#

47
#
#

53
3
6

29
26
26
 
 
 
 

41
23
 

30
31
28
 

45
 
 

40
29
30
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Прочитао сам рукопис Српски војници умрли у Холандији 1917–1919. аутора Џона М. Сти нена, Тат јанe Вендриг 
и Фабиана Вендрига о којем имам част да поднесем своје мишљење. 

Реч је о другом, допуњеном, двојезичном издању књиге које је резултат истраживања двоји це Холан ђана, Џо-
на Стинена, вишег политичког саветника у холандском Министарству унутра ш њих послова и Фабиана Вендрига, 
политиколога по образовању који живи и ради у Србији, те Српкиње Татјане Вендриг, професорке енглеског језика.

Обележавање стогодишњице почетка и завршетка Првог светског рата био је повод да се у Ср би ји с повећаном 
пажњом, на научним скуповима или публиковањем архивске грађе, моно графија, пригодних новинских текстова и 
фељтона, обележе ти значајни догађаји светске и национал не про шлости. Србија је као активни учесник Великог 
ра та претрпела, што је добро познато до маћој, а мало у иностраној јавности, огромне људске жртве и материјална 
ра за рања. Отуда није случајно да је тема већине публикација штам паних последњих година на српском језику, а 
односе се на раз добље Великог рата, посвећена војним и цивилним жртвама и меморијалним местима у земљи и ино-
странству. У том смислу књига, Српски војници умрли у Холандији 1917–1919. пред ставља ис  тин ски истраживачки 
и нау чни допринос у откривању мало познатих догађаја из на ционалне про  шло сти и омогућава нам да упо тпунимо 
слику трагичног страдања српског народа у Великом рату. О српским војницима умрлим у Холандији од 1917. до 
1919. године до појаве ове књиге, прво издање на енглеском језику 2016. године (Serbian Soldiers of World War I Who 
Died in the Netherlands: Embassy of the Kingdom of the Netherlands) мало се знало. Поред предговора на почетку и 
списка коришћене литературе на крају, овај само наоко кратак, али изузетно садржа јан и информативан рукопис 
подељен је на одељке: Ратни заробљеници; Зверства и логори за рат не заробљенике, Бе жање из логора, Писма Ђорђа 
Вукосављевића, Повратак у домовину – репа тријација, Ексхумација и поновно сахрањивање, Обнова и сећање, Пот-
рага за поро дицама, Приче о војницима. Читалац ће, у ствари, сазнати околности под којима су српски војници 
за ро бљавани и спровођени у аустро угарске и немачке логоре, како су из Немачке доспевали у Холан дију (бекства, 
пов лачење по сле за вршетка рата...), околности под којима су умирали, холандска места и гробља у њима где су сахра-
њи вани, потом ексхумација и пренос у меморијални комплекс српских жртава који је поди гнут у Чехословачкој три-
десетих година 19. века.

Посебна вредност књиге је та што је на вешт начин приказан општи контекст Првог светског рата и учешћа 
Србије у њему, те судбине појединаца у њему, у овом случају српских војника ко ји су умрли у Холандији. Као црвена 
нит кроз књигу се, на пример провлачи судбина Ђорђа Вуко сављевића, родом из Крагујевца, који је био немачки 
ратни заробљеник у логорима Солтау и Емден у провинцији Хановер, и који је умро 22. јануара 1919. године у Нив 
Милгену у Холандији. Повезивање прошлости и садашњости, те заинтересованост аутора да пронађу потомке срп-
ских војника сахрањених у Холандији била је могућа особеном методологијом истраживања која је при мењена у 
ра ду на настанку ове књиге. Наиме, аутори се нису задржали само на проучавању ар хив ске грађе, која је што се ти че 
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хо ландских извора, у доброј мери дигитализована, нити на ис писивању споменичких епитафа у Холандији, већ и 
архивским и теренски истраживањима у Ср бији. О свеобухватности тих истраживања речито све до чи списак деве-
десет једног српског вој  ника сахрањеног у Холандији у којем су поред имена и пре зимена наведени подаци о месту и 
години рођења (уколико су сачувани) и месту и датуми смрти, те број ковчега у којем су тридесетих година пренети 
на меморијално гробље у Јиндриховицама у Че хословачкој.

Сматрам да је двојезично издање књиге Џона М. Стинена, Татјанe Вендриг и Фабиана Вендрига Српски војни-
ци умрли у Холандији 1917–1919. у сваком погледу вредно научно-истраживачко дело ко је ће употпунити сазнања о 
страдању српских војних заробљеника у северним пределима Евро пе кра јем Првог светског рата, па сам слободан да 
предложим његово штампање.

Београд         Др Радомир Ј. Поповић,
30. октобар 2019.                Историјски институт 
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У духу обележавања стогодишњице Версајског мировног споразума (1919–2019) којим је и фор мал но завршен 
Први светски рат, Музеј рудничко-таковског краја из Горњег Милановца обја  вио је књигу Срп ски војници умрли у 
Холандији 1917–1919, као друго, допуњено издање са пот пуно новим ли ковно-гра фич ким решењем.

У периоду 1916–1918, од најмање 165 српских војника који су пребегли у централну Холанди ју, 91 војник je 
пре  минуo 1919. године од последица шпанског грипа, непосредно пред повратак у Ср   би ју. Током 1938. године, у до-
го вору са Владом Краљевине Југославије њихови посмртни остаци пре   не ти су на српско гробље у Јиндриховицама у 
та дашњој Чехословачкој Републици (данашња Ре  пу бли ка Че шка).

Ова књига, као наставак истраживања холандско – српског тима истраживача (Фабиан Вен дриг, Џон М. Сти-
нен и Татјана Вендриг), потврдила је своју несумњиву вредност, јер обрађује про    блематику мало познату широј јав-
ности, посебно млађим генерацијама.

Књигу Српски војници умрли у Холандији 1917–1919, која данас започиње живот, тешко је под вести под већ 
ви ђене обрасце и узоре.

Необична самим својим зачетком, темом и садржајем, ова драгоцена грађа предочава сазнања до ко јих су ови 
врсни истраживачи долазили, захваљујући свом дугогодишњем прегалаштву.

Материјал за књигу прикупљанје са надгробних натписа, архивских докумената, дневника, пи сама, фотогра-
фија...

Истраживачки упорни и посвећени, убедљиво су показали да су гробља места која чувају при чу о читавој јед-
ној епохи, где се исповеда и тугује, а од случајног намерника тражи тренутак разуме вања којег као да у овоземаљском 
животу није било.

Вечна почивалишта верно чувају и покојникове поруке и завештања.
У обиљу најразноврсније грађе, ова три аутора нашла су најприкладнији начин да све подат ке си стематизују 

и стручно обраде.
Ова књига о војничким споменицима и гробљима и сама је својеврстан, трајни споменик срп  ском народу, по-

ку шај да се победи заборав, а умрли задрже у вечном сећању.
Будући да је управо музејима поверена мисија заштите, тумачења и презентовања културне ба штине специ-

фичне за одређени регион, Музеј рудничко-таковског краја другим издањем ове изу зетне књиге са чу ваће сећање на 
део заједничке историје две земље, као и имена страдалих на тлу далеке Хо ландије током Првог светског рата.

Допуњено издање, штампано као двојезична публикација (на српском и енглеском језику) не су мњиво ће има-
ти међународни значај.

Чачак                  Делфина Рајић,
31. октобар 2019.      историчар уметности, музејски саветник
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SERBIAN SOLDIERS WHO DIED IN THE NETHERLANDS 1917–1919

Dear Lepa, if you don’t get my letters soon, you have to know that 
I am not alive anymore. I’d rather die than wander around like a 
blind person. A blind man doesn’t work in the mine. If I escape from 
here, I will inform you. My only regret is that I still haven’t got the 
children’s and your photo, so that I could also see Ružica

Excerpt from a letter from ĐorđeVukosavljević (born in Kraguje-
vac, Serbia) who was a non-comissioned officer in the Serbian army. The 
letter was written on 30th June 1918 in Soltau (Germany). Đorđe died on 
22nd January 1919 in Nieuw-Milligen (the Netherlands).
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Introduction

In a corner of the Dutch Reformed Cemetery in Garderen, on the edge of the forested area of the Veluwe region in the 
Netherlands, stands a monument to the memory of Serbs who died of the Spanish flu in 1919, in the aftermath of World War 
I. The monument contains 29 names of soldiers who died in Garderen, 21 soldiers who died in Nijmegen and 14 who died in 
Enschede, but whose coffins, as the authors discovered in 2012, are no longer there. The authors are two Dutchmen and a Serb, 
and they were determined to find out what happened to those Serbian soldiers who had died in the Netherlands, which was a 
neutral country during the First World War. They wanted to know how they arrived in the Netherlands, where their remains 
are now and, if possible, to find the families of those 64 Serbian First World War soldiers.

After researching the Dutch municipal archives, they discovered that there were not only 64 Serbian soldiers who had 
died in three municipalities in the Netherlands, but rather 91 who had died in nine different towns. With help of the Serbian 
community in Rotterdam and Utrecht, the Serbian embassies in The Hague and Prague, and various other persons and sources 
in the Netherlands and Serbia, they found more answers to their questions. When they contacted the first descendants of some 
of those 91 soldiers, more questions arose, but more information also became available.

This brochure, in English and Serbian language, is the result of the research of the authors, who started to form the full 
picture of this specific chapter in the history of Dutch-Serbian relations, a century ago. The different phases are described: the 
legal aspects and the outbreak of the war, the atrocities in the prisoner-of-war camps, the repatriation of Serbian soldiers via 
the Netherlands, their death and exhumation. The brochure ends with a description of the current state of the monument in 
Garderen and the mausoleum where most of the Serbs who died in the Netherlands found their resting place, while it also 
includes some stories of the families that were uncovered by the authors.

However, it mostly tells the story of the 91 Serbian soldiers from World War I who died in the Netherlands and never 
made it home.
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Prisoners of war

The peace movement that started after the Battle of Solferino in 1859 and led to the First Geneva Convention, which led 
to the founding of the Red Cross, was firmly rooted in The Hague towards the end of the 19th century. During the Conventions 
of The Hague of 1899 and 1907, a legal framework was established to deal with disarmament, the laws of war and war crimes. 
These included rules aimed at regulating the conduct of neutral countries in the case of war on land. Little did the Netherlands 
know that the rules it had helped to create would become applicable within a decade of being promulgated. When Belgium 
was attacked by Germany in 1914, neutral Netherlands was surrounded by warring nations. As a result of the fall of Antwerp, 
almost a million Belgians sought refuge in the Netherlands among them 30,000 soldiers.1 

The official policy was to repatriate the civilians as soon as possible, but the military had to be disarmed and interned 
until the end of the hostilities, in line with the Hague Convention No.V of 1907.

At the beginning of 1917, the government took measures to reduce smuggling at the border with Germany. It was 
decided that the country could only be reached via official checkpoints or border railway stations. On this occasion, the 
various ministries confirmed the arrangement they had made regarding different groups of foreigners who would not be sent 
back for reasons of human rights: escaped prisoners of war, civilians who had escaped from internment camps, deserters, 
or any other person whose extradition would result in physical danger.2 Unlike active service soldiers, who needed to be 
disarmed and interned when reaching the border, escaped prisoners of war were free to move and leave the country in the 
direction they desired – they would usually leave via the port of Rotterdam with the help of the consul of their country. This 
meant that Dutch involvement in the war was rather limited – delousing, feeding and organising transport to Rotterdam.3 

1   Minister of the Interior Cort van der Linden’s response to the interpellation of MP dr. E. J. Beumer (ARP, for Kampen district), Handelingen 
Tweede Kamer (Proceedings of the Lower House of Parliament) 1917-1918, 16th April 1918, p. 2278.
2   Undatednote verbale in Nationaal Archief, Den Haag, Ministerie van Binnenlandse Zaken: Volksgezondheid en Armwezen, nummer 
toegang 2.04.54, inv. nr. 137.
3   H. Brugmans, Nederland in den oorlogstijd: de geschiedenis van Nederland en van Nederlandsch-Indië tijdens den oorlog van 1914 tot 
1919, voor zoover zij met dien oorlog verband houdt, Amsterdam, 1920, 70.
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Atrocities and war camps for prisoners of war

The First World War started with the Austro-Hungarian Empire’s declaration 
of war against the Kingdom of Serbia on 28th July 1914. This declaration of war was 
a result of several events, which reached their climax with the assassination of 
Franz Ferdinand, the Archduke of Austria, in Sarajevo on 28th June 1914. 

The Austro-Hungarian forces began shelling Belgrade, the capital of the 
Kingdom of Serbia, on the night of 29th July 1914. Millions of men were dragged 
into the war, while rough estimates suggest that some 18 million people died (11 
million soldiers and seven million civilians). It is estimated that the Kingdom of 
Serbia alone lost more than 1.1 million inhabitants during the war (both army 
and civilian losses), which represented over 26% of its then total population and 
58% of its adult male po pulation.4 

At the Battle of Cer (mid-August 1914), the Serbian army initially halted 
the Austrian invasion, launched two weeks after the first shelling. Towards the end 
of 1914, following the battles of Drina and Kolubara, the loss of life had already 
become consi derable, though no changes to borders had taken place.

After 10 months of relative silence, a full-scale attack was launched in the 
first week of October 1915 by the Austro-Hungarians and Germans from the 
north, followed by a Bulgarian invasion from the east and southeast a week later, 
which caused the Serbian position to become untenable. The Bulgarian offensive 
cut the Serbs off from their allies on the Salonica Front and prompted the Serbian 
Army’s retreat via Alba nia and Montenegro to the island of Corfu. As a result of 
this offensive and the sub  sequent occupation of Serbia by the Central Powers, 
tens of thousands of Serbian sol diers were taken as prisoners of war.5 

All of the Serbian soldiers who arrived in the Netherlands were held in 
Austro-Hungarian and German prisoner of war camps. It is known where some of the 91 soldiers where held as PoWs thanks 
to the digitized archives of the International Red Cross.6 For example, on the International Red Cross card of Miloš Gavrović 
it is written that he was born in Miločaj in 1893 and that he was made a prisoner of war on 14th November 1915 in Kruševac. 

Prisoner index card for Miloš Gavrović 
(http://grandeguerre)

4   According to the article “Sudnji rat” by Čedomir Antić in Serbian newspaper Politika, 13th September 2008, link: http://www.politika.rs/
scc/clanak/55742/Судњи-рат
5   W. Doegen, p. 56-57 mentions 27,912 Serbian PoWs, who were held captive in Germany at any time between theoutbreak of the war 
and 10th January 1919; J. Oltmer, p. 69 gives 28,746; F. J. Scheidl, p. 97 gives 154,700 Serbian PoWs in the Austro-Hungarian Empire; R. 
Cholakov, p. 13 mentions 28,254-31,679 Serbian PoW sand 37,647 civilians held in Bulgarian custody. The actual numbers may have been 
even higher
6   1914-1918 Prisoners of the First World War ICRC Historical Archives, link: http://grandeguerre.icrc.org/
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His card also notes that he was in the camp Braunau (in Böhmen) 24. 
11. 1915.7 

We know from the documents (letters and photos) we received 
from the families and traced back that some of soldiers (e. g. Miloš 
Jeremić and Đorđe Vukosavljević), before arriving in the Netherlands, 
spent some time in camps in Soltau and Emden in the province of 
Hannover.

In Henri Habert’s book Between the barbed wire8, in which he 
interviewed 38 Serbian PoWs who were repatriated via the Netherlands 
in 1919, testimonies regarding the circumstances in the Austro-
Hungarian and German prisoner of war camps are described. In this 
brochure the routes which those Serbian PoWs travelled until they 
reached the Netherlands are also described. The soldiers mentioned in 
this book did not die in the Netherlands.

After analysing those routes9, it was discovered that most of the 
Serbian prisoners of war were captured in Central-Serbia or Kosovo. 
Afterwards they were transported to Kovin, Semlin10, Mitrovitza11 or the 
fortress of Smederevo. After 5-10 days they were transported mostly via 
Temesvar12 (from Kovin/Semede revo) to Braunau or Heinrichsgrün.13 

It can be concluded from Habert’s book that Heinrichsgrün, 
together with Braunau, was one of the two major Austrian-Hungarian 
camps via which the Serbian soldiers arrived in Germany. After a 
couple of months spent in Heinrichsgrün or Braunau, they were 
finally transported to camps in North-West Germany. Those were 
mostlycamps in the German province of Han nover (or in German the 
Kriegsgefangenenlager des X. Armeekorps in Han nover). Other Serbian soldiers who arrived in the Netherlands were held 
prisoner in the camps of the VII Korps Münster.

The treatment within those PoWs camps was far from decent. The brochure describes not only the atrocities committed 
in the camps, but also while they were held in Serbia awaiting further transport to Germany. The Serbian PoWs lacked food in 
the camps and were maltreated. The slightest breach of the camp rules was severely punished with beatings and tortures.

7   Braunau in Böhmen=Broumov, Czech Republic (Braunau was part of the Austro-Hungarian empire until theendof the First World War).
8   H. Habert, Binnen het prikkeldraad: naar verhalen van uitgeweken Serviërs, Amsterdam 1919.
9   See more on: www.secanje.nl/en/further-reading/henri-habert/google-maps-between-the-barbed-wire/
10   Semlin=Zemun, Serbia (Zemun was until the end of the First World War part of the Austro-Hungarian empire)
11   Mitrovitza (Croatia)=Sremski Mitrovica, Serbia (Mitroviza was part of Croatia which belonged to the Austro-Hungarian empire until 
the end of the First World War)
12   Temesvar=Timișoara, Romania (Temesvar was part of the Austro-Hungarian empire until the end of the First World War)
13   Heinrichsgrün=Jindřichovice, Czech Republic (Heinrichsgrün was part of the Austro-Hungarian empire until the end of the First World War)

The cover of Henri Habert’s brochure “Between
the barbed wire” for the French edition.
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A striking example of the treatment of Serbian prisoners of war is the story of Gvozden Andrić, which Habert described 
as one of the 38 stories in his brochure. Gvozden Andrić, soldier, age 28, 10th Infantry Regiment, 4th Company, 4th Battalion, 
born in Duskoratz, department of Užice. Made prisoner of war in Kopiliah 55 in October 1915.

I managed to flee into the mountains, but the Austrians discovered me and took me with them. They brought me to 
Heinrichsgrün. In the camp there were 25 to 30,000 men, amongst them 5-600 of our officers. 

Afterwards they took me to Soltau; then, 15 days later, to Langenmoor, and from there to the camp near Bühnerbach 
where, I worked for 2 1/2 months on the property of Krupp in the village of Klausheide. In all the camps, the food was really bad 
and not sufficient and we were starving. A lot of our men died due to hunger and cold, because we did not have clothes or shoes. We 
were housed in wooden barracks. Our guards beat us for the smallest things or treated us like animals. The stabs of the bayonets 
were uncountable. The Hungarians and Germans treated us the worst. Finally, we got food supplies from our Red Cross; without 
that help we would have starved to death14 

Another soldier, Milenko Pantelić from Vreoci, a village near Belgrade, a 28 year old sergeant serving in the 4th Infantry 
Regiment, 2nd Company, 1st Battalion from the Danube Division was also interviewed. He was made a prisoner of war on 13th 
November 1915 by the German Army. Habert recorded the following story in his brochure regarding Milenko:

We, 2000 people, were brought to Kursumlija. From there we travelled through Kruševac, Mladenovac, Markovac, 
Požarevac, Dubravica to Kovin. All the time we suffered from hunger. In Kursumlija we got bread and then only in Mladenovac 
some baked corn. A lot of our men fell down, because they were too tired, but without mercy the guards beat them and forcedthem 
to continue instantly. The farmers who brought bread to their people were beaten. After Kovin a four-week stay in Satmar 
(Hungary)15 followed. After that Braunau, where I stayed 2 weeks. We had it very bad in that camp. In January 1916 I was 
transferred to Meyenburg, Germany, 3 months I stayed there and it was like... as in Braunau. From this camp I came into the 
village Bulage, where I stayed 6 1⁄2 months with a farmer, then it was again... Meyenburg. At the end I was sent to Nordeney, by 
the sea, where we had to work on concrete reinforcement of the coast. The people with whom we worked, were mostly poor and 
they forced us to work continuously. We were fed as if we had been pigs, in the morning we got some cooked corn and a small piece 
of bread; in the afternoon cooked potatoes with a bit of sauce. In the evening we got the same as in the morning. We received 250 
grams of bread per day. It was black and it was full of straw and sand.16

Habert’s book not only describes atrocities in the prisoner-of-war camps, but also atrocities committed in Serbia by the 
Austro-Hungarian, German and Bulgarian armies. Habert was not the only person writing about those atrocities. Arius van 
Tienhoven, a doctor serving in the Red Cross Missions in Serbia, also wrote about them: he published his diary in a Dutch 
newspaper, the Nieuwe Rotterdamsche Courant17, and the diary was later published.18 

14   H. Habert, p. 30-31.
15   Satmar=Satu Mare, Romania (Satu Mare was part of the Austro-Hungarian empire until the end of the First World War)
16   H. Habert, op. cit., p. 27-28.
17   It was published there as “het dagboek van eenoorlogs-chirurg (Dr. A. van Tienhoven in Servië)” in the feuilleton “Onder de Menschen” 
on 23th, 24th, 25th, 27th, 30th March and 3rd, 10th, 12th, 13th, and 14th April 1915.
18   Dr A. van Tienhoven.
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Another story in Habert’s work about those crimes committed in Serbia by the Austro-Hungarian Army is described in 
the story of Jerotije Župac, a 38-year-old sergeant from Novo Selo, near Vrnjačka Banja, serving in the 12th Infantry Regiment, 
1st Company, 4th Battalion, from the Šumadija Division. He was made a PoW by the Austrio-Hungarian Army in November 
1915 and taken to Semlin: 

The guards beat our soldiers and killed some of them

Župac saw that the enemies plundered everything in the Serbian villages. He saw also that in Trstenik they plundered 
all the shops and warehouses. Women, children and old people were forced to work for them. He stayed for four days in 
Mladenovac. Those were terrible days, but he survived. He did not receive any bread or any other food and he slept outside the 
town in an open field. Many civilians died.19 

19   H. Habert, p. 35.
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Escape from the war camps

Germany held soldiers from the entire Entente captive: Russians, French, Brits, Romanians, Italians, Belgians, Serbs, 
Portuguese and soldiers of the various colonial armies. 

The number totalled more than 2.5 million throughout the course of the war. The Hague Convention No. IV allowed 
the state in whose power the prisoners were to utilise their labour. In Germany, many Serbian PoWs worked outside the 
camps. This was true for the peat bog soldiers in Emsland, which borders the Dutch provinces of Groningen and Drenthe in 
the north of the country, but also for the mines of Grube Adolf in Herzogenrath-Merkstein near Kerkrade in the south. Or, as 
we saw, the Krupp (steel magnates) estate Klausheide, two and a half hour’s walk from the Dutch border near Denekamp.20 

Because of the proximity to the Dutch border, a significant number of the soldiers who were employed in this way 
managed to reach the neutral Netherlands. Others would escape from the camps and walk to the Netherlands at night-time. 
Not much is known about these escaped prisoners of war. Even their numbers were not officially kept. The Chief Constable 
of Rotterdam, Sirks, reported to various ministries in The Hague in 1918 about Russians, English, French and Belgians and 
that “formerly also a Serb or Montenegrin seen among them”. At that moment, three Brits, 170 French, 226 Belgian and 819 
Russian prisoners of war resided in Rotterdam, along with a considerable number of civilian ‘Russians’ who escaped from 
German internment camps.21 

The first two escaped Serbs mentioned in the Dutch press arrived in Coevorden early on the morning of 28th June 1916. 
They had escaped from their place of employment, a cardboard factory in Emlichheim, eight kilometres from the border.22 
Dutch newspapers between 1916 and 1918 mentioned at least 165 Serbian PoWs who escaped and crossed the Dutch bor-
ders.23 (Table 1)

Table 1: Serbian escaped PoWs arriving to Netherlands (1916-1918), estimated minimums per province

Groningen
12
48
14
74

Drenthe
16
28
8

52

Overijssel
0
0
2
2

Gelderland
2
1
0
3

Limburg
18
0
0

18

unknown
0

16
0

16

Total

48

93

24

165

1916
1917
1918
Total

20   H. Habert, op. cit., 16, 29, 31, 33.
21   Sirksto Snijders 11th June 1918, in NL-HaNA, BiZa/Volksgezondheid en Armwezen, 2. 04. 54, inv. nr. 136.
22   Laatste berichten, Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant, 28th June 1916, p. 3.
23   Results of searches in online newspaper archives (www.delpher.nl, leiden.courant.nu.krantenbankzeeland.nl), for terms such as ‘Serviër’, 
‘Serviërs’, ‘ontvluchte Serviër’, ‘ontvluchte Serviërs’, ‘Servisch krijgsgevangene’, ‘Servische krijgsgevangene’, ‘Servische krijgsgevangenen’ 
between the end of 1915 and 11th November 1918; W. Doegen, p. 28 mentions 637 Serbian soldiers in all of Germany who escaped from 
captivity without being recaptured.
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The vast majority (126) of these escaped PoWs came from the area under control of the German Army Corps X in the 
province of Hannover (bordering the Dutch provinces of Groningen, Drenthe and the northern part of Overijssel), which had 
high numbers of PoWs working at digging peat, or on the farms, hence outside. Only four to five seemed to have crossed the 
border under the control of the Army Corps VII in Münster (which bordered the southern part of Overijssel, Gelderland, 
and the northern part of Limburg). The number who escaped from the area of the Army Corps VIII in Koblenz (bordering 
Limburg) is unclear. All 18 Serbs who arrived in Limburg in the summer of 1916 were reported in Maastricht, which doesn’t 
directly border Germany.

Not all the Serbs who tried to escape to the Netherlands were lucky. Here in below you will find some examples of 
Serbian escaped PoWs who didn’t manage to join their army on the Salonica front.

Nieuw Beerta

On 9th July 1917, an ‘unknown man, presumably of Serbian nationality’ died at Nieuwe Statenzijl (municipality of 
Beerta) on the shores of Westerwoldse a, which forms the border between Germany and the Netherlands in the northeast of 
the country. It is unclear if he drowned or was shot by German border guards.24 He was buried on 2nd July 1917 in the cemetery 
in Nieuw-Beerta.

On 21st August 1918 the mayor of Beerta placed a small commemorative monument on the grave with the following 
text:

Toen deze krijsgevangenen Serviër uit Duitschland vlood / Vond hin ahn d’oever van het land der vrijheid zijnen dood
When this Serbian prisoner of war fled from Germany, he met his death on the shores of the land of freedom25 

The monument no longer exists, but the unmarked grave of the unknown Serbian PoWs is still there in the far corner 
of the cemetery – it may be the only Serbian WWI grave still in Netherlands.

Enschede

On 11th August 1918, Milan Biljović (37) died in Enschede of a kidney disease.

Bourtange

At the beginning of September 1918, an escaped Serbian prisoner of war, who had spent 21 days on the run, was caught 
up in skirmishes between the border police and smugglers on the border. He became frightened and headed back in the 
direction of Germany, where he was arrested.26 

24   According to an article in the first column of Nieuwsblad van Friesland: Hepkema’s courant of 10th July 1917, p. 2, he was shot at and 
dropped dead on Dutch soil, while others, e. g. Kort Nieuws, Nieuwe Veendammer courant. 12th July 1917, p. 3, claim that his body was taken 
out of the water while his watch was still ticking.
25   Nieuwsblad van het Noorden, 22nd August 1918, p. 3.
26   Korte vreugd, Nieuwe Apeldoornsche courant, 11th September 1918, p. 3.
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Rotterdam

On 18th March 1918, Dragutin Stojanović arrived at the Sint Franciscus Gasthuis (Hospital of St. Francis) in Rotterdam, 
where he was diagnosed with tuberculosis (tuberculosis universalis).27 He was treated by internist Henri van Dijk, who him-
self had seen the destructive nature of the war in Serbia, when he served in a field hospital in Bitolj in 1916. After Van Dijk’s 
return from the front line, a series of newspaper articles and a book were published in Rotterdam by author and journalist M. 
J. Brusse about his experiences in the bombed city.28 

After 179 days in hospital, Dragutin Stojanović died on 7th September 1918 and was buried on 10th September at 
Rotterdam (Crooswijk) General Cemetery.

Nieuw-Buinen

31-year-old Tatomir Nedeljković died on 1st August 1918 at the home of Gerhardus Adolphus Lukken, a local glass 
worker, in Nieuw-Buinen in the municipality of Borger. Nieuw-Buinen was known for its glass industry for many years. Given 
its proximity to the German border, it is very likely that Serbian and other escaped PoWs were working in that industry to earn 
a living after reaching neutral ground.

27-year old Milan Đelekar, who was indeed working at the A.J. Bakker glass factory, died of carbon monoxide poison-
ing on 17th November 1918 at the home of Poppe Wouter Dirker, who lived at Noorderdiep P 60 in Nieuw-Buinen. 

A book on Bresno Polje, with a list of WWI victims from that village, mentions Milan R. Đelekar, who was drafted in 
1914 and “died in the Netherlands”. His brother, Maksim, was a prisoner of war who escaped from captivity and fled to the 
Netherlands.29 The Red Cross gave the items that Milan had kept on him to Maksim.30 While the Red Cross registered Milan 
as a repatriating released prisoner of war, it is more likely that he was an escaped prisoner of war.

27   Admission Register in: Stadsarchief Rotterdam (SAR). Toegangsnummer 687 (‘Sint Franciscus Gasthuis’) inv. nr. 190: Opnameregister 29. 
08. 1916-20. 07. 1921.
28   M. J. Brusse.
29   M. Stojić, p. 155, 430.
30   Th. H. L. Leclercq, p. 145.
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The letters of Đorđe Vukosavljević

Đorđe (Đoka) Vukosavljević was one of the 91 Serbian soldiers who died in the Netherlands and, thanks to the kind 
permission of Đorđe’s great-granddaughter, we were able to see the letters he wrote to his wife from the prisoner of war camps 
where he was detained.31 Đoka was born in Kragujevac, in Šumadija, Central Serbia. He was a non-commissioned officer of 
the 3rd Company, 1st Battalion of the 12th Infantry Regiment.32 

It is still unknown where, when and how Đorđe was captured, and how he was transferred to Germany and arrived in 
the Netherlands, where he died. In his letter of 25th October 1917, he wrote that it was then precisely two years since he had last 
seen his wife and children, which leads to the conclusion tha the left his home on 25th October 1915. His letters came mostly 
from a prisoner of war camp in Soltau, near Hannover, Niedersachsen in Germany. There is one post card which was received 
from Hameln. Đorđe also managed to send pictures of himself that were taken during his time in captivity in Germany.

It can be confirmed that he was in Hameln and Soltau, thanks the letters he wrote to his wife, Lepa, and the censor 
marks on those letters. When World War I ended, Đorđe was sent to the Netherlands for repatriation to Serbia. Đorđe’s letters 
provide personal insight into the life as a Serbian prisoner of war in those German camps. In the first letter, dated 25th October 
1917, he wrote to his wife:

Dear Lepa,
Here I am, writing to you that I am safe and sound.
This date is exactly the date when I went far away from home, when I left you and the children and today two years have 

passed and I have not seen you. For these two years, Lepa I haven’t got the piles of letters but only three letters. It is very hard for 
me and I suffer very much.

Dear Lepa, one year has passed since I started working with 36 Serbs, a Russian and an Englishman. All of them respect 
me, and I respect them as well.

Dear Lepa, the parcel you sent me, I received on the 10th day. Namely, out of 36 Serbs, I am the first one who has received 
the parcel. I was surprised when I read the address on the parcel and what is most important it was touching. The bread you sent 
every Serb took it, crossed themselves and kissed it, and then we all started to cry happy tears. On this happy and touching day, I 
shared and ate the bread brotherly with my people.

Dear Lepa, I was glad when I received the parcel, but I was pondering for a long time and I think you deprived yourself of 
food in order to send me this, and if you had been hungry two or three days because of this parcel you shouldn’t have sent me it.

I would like it more if I had received letters in which you would have written something about you and your children, and 
also I would be very happy if I had received the promised photo, for which I am anxiously waiting.

31   Personal archive of Zorica Jelača (Đorđe’s great-granddaughter) with the letters of ĐorđeVukosavljević, written between 1917-1918 and 
a telegram from Dragi Rajičić dated 9th August 1919.
32   Archives of Serbia, Exhumation reports, F XI, P 1-2.
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Dear Lepa, I would kindly ask you to write me more often, to send me 
photos of you and children and if you can send me those books I had asked for, 
and one pair of warm peasant’s socks.

I hope you and the children were healthy.
I am sending you my regards. Kiss my Duška, Milica and a little yet 

unseen Ružica. Send my regards to Natalija and all the others who are asking 
about me.

Till we see each other again.
Yours, Đoka

In his second letter, dated 14th December 1917, he wrote that he was 
healthy, but was requesting more letters from his wife. He also he made a 
request to his wife in the name of a comrade who was with him:

Draga Lepa, there is one man from Kragujevac here with me, Boža 
Radović. His wife died, he has two children and they are in an orphanage. He 
hasn’t got any letters and he hasn’t got any news about them. A month ago, 
he sent 10 marks to them in order to have some photos taken and to send him 
one, but until this day, he has received neither the reply nor the photo. Please 
Lepa, would you be so kind to visit those children and see how they are and if 
they have received the money.

Anyway, in case you can’t go, try to get some information through that 
girl, who is a housekeeper in the orphanage; she is close to you. If possible, 
Lepa, do this immediately and inform me. The children’s names are Angelina 
and Simka. Their father is sending regards to them

In the third letter, dated 28th February 1918, he wrote that he had 
received the parcels from his wife. She sent one in October and one in December 1917, but he received them only on 20th 
February 1918. A bit further on in his letter, he wrote:

No, I don’t have anything here, everything I have is there. Thus, as I have already said, do not send me anything, because I 
don’t want you and children to suffer without the food, and I, let God help me. I have enough bread for now, I have enough money 
for the tobacco, I have two pairs of state underwear and three pairs which are personally mine.

Therefore, I don’t miss anything, I just miss you and my children. I only miss all of you

The last letter which Đorđe’s great-granddaughter has in her possession is dated 30th June 1918. In it Đorđe writes that 
he has been separated from the Serbs, with whom he spent 2½ years: 

First letter dated 25th October 1917
(property of Zorica Jelača)
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I am isolated and sent away among Frenchmen, Englishmen, Belgians 
and Russians, so I neither know what they are telling me nor do they know 
what I am telling them.

The separation from my people was heartbreaking. Today, my life is 
miserable and dangerous for my eyesight. Anyway, I can’t see out of my left 
eye, and there is a danger that I will lose the vision in another eye because of 
the labour.

Dear Lepa, if you don’t get my letters soon, you have to know that I 
am not alive anymore. I’d rather die than wander around as a blind person. 
A blind man doesn’t work in the mine.33 If I escape from here, I will inform 
you. Just, I feel sorry that I still haven’t got the photo of you and the children, 
in order to see Ružica as well. Dear Lepa, hereby I am sending you 25 marks. 
Buy children what they want, let them know it is from their father.

Picture taken on 15th or 22nd July 1917
in a prisoner-of-war camp, possibly Soltau

(property of Zorica Jelača)

33   He refers to the potash salt mines in the Aller-Leine Valley, to which the PoWs from Soltau and Celle were expedited to work, see K. Otte, 
p. 188, who also describes the injuries inflicted by the salt mining.
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Repatriation

Upon the arrival of the last wave of 40,000 civilian refugees in the Netherlands, mainly from the northwest of France, 
in October 1918, a governmental commission was instituted to take care of their repatriation. The commission was led by J. B. 
Kan, State Secretary at the Ministry of Interior. The other members were D. W. Baron van Heeckeren for Foreign Affairs and 
one person each from the navy and the army. The commission first met on 29th October, when representatives of the French 
and Belgian delegations were present.34 

Most problems were solved within a week: the refugees would be repatriated by sea, via the shortest route, i. e. 
Vlissingen-Dunkirk, but initially Rotterdam-Dieppe, because of mines and other inconveniences at sea. The French chartered 
boats from the Batavier Line, which launched a daily service from Rotterdam on 12th November.35 These transports lasted until 
10th January 1919.36 

After the armistice came into force on 11th November, the Dutch decided that all foreign soldiers who were exchanged 
or interned in the Netherlands, due to the Geneva and The Hague conventions, should be repatriated at the earliest conve-
nience. Hence 1,700 Brits and four Americans left the country on 15th November, while 30,000 Belgians were repatriated 
before the end of the year.37 One of the reasons why the government promoted this fast repatriation was the expected arrival 
of hundreds of thousands of prisoners of war from the Entente armies, who – under article X of the Armistice – were to be 
immediately released from German camps. They would also be repatriated via the Netherlands. These soldiers had no special 
status under the Conventions. The commission, led by Jan Kan, would once more take the lead.38 

The Council of Ministers discussed this as early as 11th November and was well aware of the risks involved in the 
operation, knowing that the Spanish flu had broken out in the areas along the eastern border.39 The situation in Germany was 
chaotic; a humanitarian disaster was about to break out. The nourishment of the PoWs in German camps had already been 
problematic during the war, but now, with the ghost of revolution having been released, the food situation became even more 
desperate. And, contrary to the arrangements made between the parties involved aimed at regulating the numbers of military 
personnel arriving in the Netherlands, smaller and larger groups of soldiers, and sometimes even whole companies, would 
arrive at the border on their own initiative.40 The repatriation of the Serbs, as well as the Portuguese and Romanians, was 
organised by the French.41 In an article written in the summer of 1919, the French member of the commission for repatriation, 
General Paul Boucabeille, summarised the three challenges of his mission: food, transportation and medical care. As far as 

34   Vluchtelingen, Algemeen Handelsblad, 31st October 1918, p. 2.
35   Reports by the board of directors to the supervisory committee for the second half of 1918 and the first half of 1919 in: SAR 1256 (Wm. 
H. Müller & Co.) inv. nr. 765. Cf. De terugkeer der vluchtelingen naar hun land; Rotterdamsch nieuwsblad, 7th November 1918, p. 9.
36   Th. H. L. Leclercq, p. 137.
37   Th. H. L. Leclercq, p. 92.
38   De repatrieering der vrijgelaten krijgsgevangenen, De Telegraaf, 17th November 1918, p. 6.
39   Handelingen Tweede Kamer 1918-1919, p. 824 (18th December 1918) and Terugkeer van krijgsgevangenen, Nieuwe Rotterdamsche 
Courant, 11th November 1918, p. 10.
40   Handelingen Tweede Kamer 1918-1919, p. 824-825 (18th December 1918)
41   Krijgsgevangenen via Rotterdam, Algemeen Handelsblad, 23rd December 1918, p. 9.
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food was concerned, he could rely on the food rations of the American 
Relief Fund and the food that the French could buy from the Dutch. 
Where it seems that the French and Brits succeeded, the Serbs were not 
always happy with the amount of food that the Serbian authorities could 
provide.42 

The logistical side of the matter seemed even more complex. 
There was almost no rolling stock, and if there was then there was a 
shortage of coal, which had started several years prior. As one of the 
largest camps, Friedrichsfeld, south of Wesel, was situated along the 
Rhine, an agreement was reached by the Repatriation Commission that 
the French, Serbs, Romanians and Portuguese would be evacuated by 
small ships via the Rhine. The soldiers would board the open ships in 
Wesel, which would sail down the Rhine, Waal and Merwede in convoys 
for about three days. Provided the weather permitted, the boats would 
sail all the way to the port area of Ijsselhaven in Rotterdam, from which 
the soldiers would continue their journey to France aboard one of the 
Batavier boats chartered by France. At a later stage, transfer points were 
added to the route in Nijmegen and Dordrecht, after which combined 

transport by boat and rail also became possible.43 Nijmegen, together with Enschede, was one of the railway junctions on the 
border with Germany, via which many soldiers also arrived.

During the course of November, it became clear that the numbers of former prisoners of war arriving per day, sometimes 
thousands, surpassed the number of departures. Greater capacity was needed. The French chartered more boats and started 
operating the Vlissingen- Dunkirk route. From 27th November, they started daily operations of the packet boats Le Nord and 
Le France.44 The French also started using extra boats from Rotterdam: the packet boat Lutetia and two Holland Steamship&Co. 
boats, The Lingestroom and Texelstroom.

In spite of the enlarged departure capacity, arrivals were still unpredictable and exceeded the transit capacity–mainly 
because of the lack of rolling stock. Temporary shelter needed to be organised, primarily in the border areas near Enschede, 
Hengelo and Oldenzaal, where makeshift camps were made in textile factories, and later at the places where the interned 
foreign soldiers had been billeted during the war. To distinguish them from the wartime camps, these camps were called new 
camps. The soldiers were kept by nationality: British and French in Vlasakkers near Amersfoort, Russians in Gaasterland and 
Oldebroek, French and Serbs in Nieuw-Milligen near Apeldoorn, Belgians in Zeist, Italians and Portuguese in Harderwijk.45 

42   ‘Milligen’ in: NL-HaNA, BiZa/Armwezen, 1918-1947, 2.04.55, inv. nr. 569. The Serbs, unlike the Belgians, French and Britons had not 
received extra bread rations in the German camps from their government either and received considerably less parcels during the war than 
others, see K. Otte, p. 80, 85.
43   Boucabeille, p. 6.
44   Transit of French prisoners of war in: NL-HaNA, BiZa / Armwezen, 1918-1947, 2.04.55, inv. nr. 549.
45   Klinkert, p. 2449; Cf. Krijgsgevangenen, Algemeen Handelsblad, 26th November 1918, p. 10; Italianen en Portugeezen, Rotterdamsch 
Nieuwsblad, 28th December 1918, p. 17.

Serbian officer (left) and Serbian soldiers from German 
prisoner camps from the sketchbook of Jan Hoynck 

van Papendrecht.
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That Christmas in 1918, the Repatriation Commission published the first statistics: the daily arrival was between 315 
and 996, the daily departure between 1,253 and 12,302. The need for shelter per day was between 17,151 and 30,462. Over 
the preceding six weeks, 8,387 Belgians, 38,059 Brits, 81,355 French, 6,473 Italians, 3,983 Portuguese, 6,336 Russians, 823 
Serbs, 15 Japanese, 119 Americans, and 10 Romanians had arrived. Of these 145,560 soldiers, 118,673 had left the country: 
75,255, including 130 Serbs, had left via Rotterdam by boat; 34,874 French had left via Vlissingen by boat; and 8,544, primarily 
Belgians, had departed via Roosendaal by rail.46 

That week, journalists from Algemeen Handelsblad conducted checks on the different missions in Rotterdam that were 
organising the repatriation. They were most impressed by the British mission, which used the Hudig and Veder warehouses in 
the Lekhaven port area. 

Compared to this luxury, the French mission in the Waalhaven was considered much poorer. Even if they had stopped 
the transhipment of prisoners under the open sky, they, unlike their British allies, had no baths available and the soldiers 
received new uniforms only upon arrival.47 

Meanwhile, concentrations of Serbs appeared at all camps: the Enschede/Usselo area, Nijmegen, Nieuw-Milligen. 
When their numbers were at the highest, at the peak between arrival and departure, disaster struck.The Serbs, exhausted by 
seven years of war, since the first Balkan War of 1912, had been through captivity, malnourishment and forced labour, and this 
eventually took its toll on them.

The French athlete and rugby player, Géo André, who competed in the 1908 and 1912 Olympic Games, saw the Serbs 
arrive in Soltau a few years earlier. He described it as follows: 

During my stay at Soltau, I witnessed one of the saddest sights I have ever seen: the arrival of the Serbs. I will never forget 
that gruesome parade. Emaciated, tottering, haggard, they lingered. The few kilometres’ walk from the station used up their last 
strength; all they wanted was to get a suitable place and drop down.

He continued: 

Moved by the desperate look in their eyes, we gave them some bread, any kind of food. The sentries rushed over to them 
to prevent them from accepting, and threatened them with bayonets. But the Serbs, less passive than the Russians, stood up, with 
sparkling eyes, and their pride rebuffed their jailers.48

When the Serbs arrived in the Netherlands in the autumn and winter of 1918/1919, they were physically weaker than 
their allies. They were, thus, also more prone to disease.

46   Krijgsgevangenen, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 30th December, p. 1.
47   Krijgsgevangenen via Rotterdam, op. cit.
48   G. André, La Renaissance du livre, 1914-1917, Paris 1918, 120 -121
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Rotterdam

Rotterdam was, together with Vlissingen, one of the two ports used for repatriation. The Sint Franciscus Gasthuis 
in Rotterdam, for example, treated seven Serbian, four French and two Italian soldiers between 6th December 1918 and 6th 
January 1919 alone. Eight of them were treated for pulmonary diseases, including four for Spanish flu.

On 11th December 1918, a 37 year old soldier 2nd Class of the 145 RI Vital Botte from Calonne-Ricouart died of heart 
failure, while on 10th January, 29 year old Giambattista Rosso from Valli dei Signori near Vicenza died of tuberculosis.

One week earlier, on 2nd January 1919, Miloš Simonović and Svetozar Dimitrijević were admitted and diagnosed with 
Spanish flu. After 10 days of treatment, Miloš Simonović died of Spanish flu with pneumonia and nephritis. Dimitrijević 
recovered and left the hospital on 18th January, after 18 days of treatment.49 Miloš was buried on 13th January 1919 with military 
honours in Rotterdam (Crooswijk) General Cemetery. The ceremony was led by the Russian archpriest Alexis Rosanoff from 
The Hague.50 

Nijmegen

In accordance with the agreement reached between the Allied Powers and the Dutch Commission for Repatriation, 
soldiers who were released from the prisoner-of-war camp in Friedrichsfeld, which had held French, Russian, British, Serbian, 
Italian, Portuguese and Belgian soldiers, were mostly repatriated via boat along the river Rhine. On the morning of Monday 
13th January 1919, the Rhine steamer Bluecher arrived in Nijmegen with 1,026 Serbs and 10 Frenchmen. Apart from a few 
dozen soldiers who were too sick to disembark, most soldiers bivouacked at the Infantry barracks situated in Groesbeekseweg, 
southeast of the centre. The majority of the arriving Serbs had been taken prisoner in Montenegro in late 1915 and had 
spent the last three years in camps in East Frisia and the province of Hannover, before they arrived in Friedrichsfeld. That 
same evening saw a second boat with Serbs arrive. There was optimism among these men when they reached the neutral 
Netherlands. It wouldn’t be long before they could take a ship home.51 

Those too sick to disembark were transported to Dordrecht, where they arrived on Wednesday 15th January. On the 
evening of 13th January, some 50 Serbian soldiers in Nijmegen were found to be ill and a field hospital was opened in the 
adjacent building. These soldiers should not have been transported with their healthy compatriots, but rather should have 
stayed in Friedrichsfeld to recover before being transported.52 The next day, Tuesday, most of the Serbs travelled on to Nieuw-
Milligen, some 60 km north, to a transition camp.53 

Serbian soldier Dejan Ilić died early on Friday morning, 17th January 1919. The next day, five of his fellow-countrymen 
died in the field hospital. It was soon realised that an outbreak of Spanish flu had reached epidemic proportions. By the 

49   Admission Register, op. cit.
50   Servische krijgsgevangenen, Rotterdamsch nieuwsblad, 16th January 1919, p. 1.
51   Krijgsgevangenen, Provinciale Geldersche en Nijmeegsche courant, 13th January 1919, p. 2.
52   Spansche griep onder de Servische Krijgsgevangenen. De Telegraaf, 22nd January 1919, p. 3.
53   ‘Milligen’, op. cit.
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beginning of the next week, after three more Serbs had died on 19th January and another five on 20th January, national 
newspapers sent reporters to the town to report on the events.

One of the Serbs, who was buried on 21st January along with 10 others, was 40-year old Dejan Milojević, who had been 
fighting for almost a decade. He had participated as a volunteer fighting the Ottomans in Africa along with the Italians during 
the Italian-Turkish War, after which he served his motherland in both Balkan Wars and during the Great War. He had been 
taken prisoner two years earlier.54 

In response to the large number of deaths, the Serbian Envoy went to Nijmegen on 22nd January. He was present for the 
funeral at the Rustoord protestant cemetery, which was led by the Russian archpriest from The Hague. The Dutch authorities 
were represented by garrison commander Major Donker, the French allies by Major Wilbien. The dead were buried with 
military honours.55 In one week’s time, between 17th and 24th January, 21 Serbs died in Nijmegen. A week later, Spanish flu took 
the life of a 22nd victim, when 38-year old nurse soldier Sietze Hassing, who had contracted the disease when treating the Serbs, 
died. The Dutchman was a father of five. A help committee was set up by public initiative to collect money for his widow.56 

Dordrecht

A total of 66 sick soldiers were sent from Nijmegen and arrived in Dordrecht on 15th January. They were treated at a 
makeshift field hospital set up on the premises of the Kromhout regional school.57 The first Serbian soldier who died was 29-
year old Svetozar Božanić from Varvarin. He died on 17th January, while another six Serbs died in the same week. Before 7th 
February, another eight Serbs died in Dordrecht. They were buried with military honours in the Roman Catholic part of the 
general cemetery.58 

Most Serbs in Dordrecht were awaiting subsequent transport to Rotterdam, where a special auxiliary hospital for Serbs 
and Portuguese was to be set up by the Red Cross.59 

Rotterdam auxiliary hospital

At the beginning of January, the Rotterdam Red Cross found a multi-purpose building belonging to the Society of 
St. Aloysius in Rotterdam, which they used as a site for the auxiliary hospital. The hospital, with 80 beds, was run by retired 
medical officer first class Jan Smits, MD, who had spent the war leading the military medical inspection committee and had 

54   Spaansche grieponder de Servische Krijgsgevangenen, op. cit.
55   De sterfte onder de in Nederland gekomen Serviërs, De Telegraaf, 23rd January 1919, p. 3.
56   Op het veld van eer! Nieuwe Rotterdamsche Courant, 6th February 1919, p. 5.
57   De Servische krijgsgevangenen in Dordrecht, De Dordrechtsche Courant, 15th January 1919, p. 6.
58   Laatste Berichten, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 24th January 1919, p. 2.
59   Servische krijgsgevangenen, op. cit.
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been chief physician for the interned German prisoners of war in Rotterdam. 50-year old Mrs Cateau Wilkens-Havelaar, 
who had been a board member of the ladie’s society of the Rotterdam Red Cross for several years, was charged with the 
daily management. She was the wife of Henri Wilkens, of the Schiedam distillery Van Dulken, Weiland & Co., who was also 
the Serbian consul in Rotterdam.60 On 5th February, the Serbian Envoy, Dr Milan Đ. Milojević, visited the hospital. That day 

Serbian soldiers and staff at the Rotterdam auxiliary hospital, 5th February 1919
(photograph H. A. van Oudgarden, private collection)

60   Het Roode Kruis te Rotterdam, Algemeen Handelsblad, 8th January 1919, p. 2; cf. Mandere, p. 67.
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pictures were taken by Rotterdam-based photographer H. A. van Oudgaarden. Captain Dragoljub N. Đurković, who was 
taking care of the sick Serbs in Nieuw-Milligen, came to Rotterdam for the occasion. That day, 38 Serbs and 1 Portuguese 
soldier were treated, and the next day 31 healthy Serbs left aboard the Batavier IV.61 

Nieuw-Milligen

14th January 1919 saw the arrival of 1,788 Serbian soldiers in Nieuw-Milligen from Nijmegen.62 On that day, 1,561 
Serbs and 651 French were in the camp and another 1,208 French soldiers had departed. On 16th January, four sick soldiers 
were evacuated by hospital train and one was brought to the military hospital in Amersfoort. On 17th January, 414 Serbs left 
for Rotterdam, while 89 new Serbs arrived at the camp. Early on the morning of 18th January, 39-year old Srećko Bogosavljević 
from Miokus, soldier of the 3rd Company, 1st Battalion, 17th Infantry Regiment, and soldier of the Niš military reserve, Milosav 
Milosavljević from Kovanica, both died of the Spanish flu. That same afternoon, another Serb was brought to the military 
hospital in Amersfoort, while two more Frenchmen, a 24-year old soldier of the of the 416 RI Jean Marie Mortier from 
Givors and 38-year old soldier Pierre Paul Bérard from Riocaud, died. One of the two soldiers brought to Amersfoort, Živko 
Damjanović from Šabac, who had turned 39 on the day of his arrival in Nieuw-Milligen, died of bronchopneumonia on 19th 
January.63 He was buried in the Roman Catholic cemetery of Our Lady in Amersfoort.

On 22nd January, early in the morning, the non-commissioned officer of the 3rd Company, 1st Battalion of the 12th 
Infantry Regiment, Đorđe Vukosavljević from Kragujevac, died.

During the month of January, another four Frenchmen and 25 Serbs died in the camp in Nieuw-Milligen. The Serbs 
were buried in a common grave in the reformed cemetery in Garderen.

Twente

Enschede, or rather the whole region of Twente, in the east of the Netherlands on the German border, was another 
node in the network via which prisoners were repatriated. Several railway lines from Germany come together near Enschede. 
The prisoners were deloused in factory buildings in the region and awaited further transport to Rotterdam or any of the 
transition camps. In Enschede and Usselo there was an outbreak of Spanish flu in the second week of January 1919, which 
started among the British and caused the deaths of eight Brits, one New Zealander and 16 Serbs. Another three Serbs died in 
the adjacent Hengelo. Given the location near the border, and the fact that the outbreak started earlier, there is little reason to 

61   Servische Militairen, De Maasbode, 6th February 1919, p. 3.
62   ‘Milligen’, op. cit.
63   ‘Milligen’, op.cit.; Death declarations Amersfoort 1919 in: Archief Eemland, 0014, inv. nr. 16; Death declarations Apeldoorn 1919, in: 
CODA Apeldoorn. Overlijdensverklaringen (1900-1949).
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assume a direct connection with the Serbs from Friedrichsfeld who arrived in Nijmegen. At the beginning of February, the 
Serbian authorities sent Lieutenant P. Najdanović to investigate the sick in Twente, with nine sick individuals remaining in 
Enschede and four in Hengelo.64 

Vlissingen

Vlissingen was the second port of departure for the French mission. It was used twice to transport Serbs. Here, 17 
French and 5 Serbs were hospitalised, of which four – all French died.65

64   Binnenland, Rotterdamsch Nieuwsblad, 29th January 1919, p. 2 and Krijgsgevangenen, Algemeen Handelsblad, 4th February 1919, p. 2.
65   Th. H. L. Leclercq, p. 145.
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The Amsterdam Committee for the benefit

of Serbian prisoners of war

In early February, nurse Ludovica Koning visited the sick Serbian prisoners left behind in the various towns all across 
the country. She herself had volunteered three times for medical missions in Serbia during wartime between 1913 and 1916 
on one occasion, during the mission to Bitolj, led by Doctor van Dijk in 1916, she was awarded the Serbian Silver Medal for 
Bravery. Moved by the fate of the sick Serbs being repatriated, she founded a committee for the benefit of Serbian prisoners of 
war. She wrote about her findings on 23rd February in De Telegraaf:

During the Balkan Wars, when we treated these brave soldiers, with their exceptional endurance, we could never have 
imagined seeing some of them in their current state: exhausted, sick, apathetical. First, I visited the colonial hospital in Nijmegen. 
There were only seven sick left. Others, and they were many, had died in these barracks in Nijmegen and elsewhere in our country. 
The Serbs were transported from Germany to the Netherlands in open boats, where most contracted a cold, the flu or pneumonia. 
Some of these were brought to the barracks in Nijmegen, where medical orderlies were present wearing Red Cross brassards, some 
of whom didn’t even know how to take a temperature, let alone how to treat the severely ill. Now the Serbs were in the colonial 
hospital, and older nurses could treat them. Nurses in the Wilhelmina hospital treated three patients, one of whom was in a serious 
condition – they wished they could use a spell to make them recover.

In addition, there were nine patients in Enschede, two in the hospital and seven quarantined. Some were well; some 
were seriously ill, but the head nurse and soldiers had compassion.

In Dordrecht some of the sick were in a school and some on a yacht, the Maasnymph. On that boat the Serbs were 
treated excellently.

In Milligen, near Stroe, 20 patients lay in a camp, where there was never a hospital. Their position left much to be 
desired, but the seriously sick could not be transported. The care and nursing by the sisters were good.

Some 25 sick Serbs in Rotterdam were admitted to an emergency hospital, well equipped by the wife of consul Wilkens, 
where nurses treated them. The Serbs were regularly visited by Mr Milojević, the Serbian Envoy, and by officers, Colonel 
Popović and Vukićević.66 

On 23rd January, an arts evening was organised for the benefit of the Serbs in Netherlands, which raised ƒ1000. This 
enabled the committee to provide the Serbs with some refreshments.67 

66    Diplomatie, De Maasbode,1st November 1918, p. 2, identifies them as Colonel M. A. Popovitch, recently appointed military attaché, and 
Legation Secretary, Reserve-Lieutenant Nemanya Voukitchevitch.
67   Amount in Dutch guilders, the former Dutch currency replaced by the Euro in 2002. The amount equates to a value today of €6,000.
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From February, the transit of prisoners of war via the Netherlands was gradually phased out. The total number of 
Serbian prisoners of war who arrived in the Netherlands between November and February was 4,316.68 Of the remaining 
Serbs, 1,902 were repatriated via Vlissingen, the others via Rotterdam.69 

68   Bij de zieke Serviërs, De Telegraaf, 23rd February 1919, p. 6.
69   Statistics taken from: Krijgsgevangenen, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 30th December 1918, p. 1, (arrivals and departures between 
Nov-Dec); Repatrieering van krijgsgevangenen, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 18th January 1919, p. 3, (arrivals and departures Nov-Jan), 
Transit of French prisoners of war, op. cit. (departuresfrom Vlissingen).

Serbian soldiers and staff at the Rotterdam auxiliary hospital, 5th February 1919
(photograph H. A. van Oudgarden, private collection)
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In 1947, 30 years after his arrival in the Netherlands, Dr Milan Đ. Milojević, who first served as the chargé d’affaires of 
the Kingdom of Serbia and, from December 1918 until 1920, the Envoy of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes to the 
Kingdom of the Netherlands, wrote in his memoires about what he did for his compatriots: 

Unfortunately, at the end of the war, many escaped prisoners of war were not lucky enough to go to the Salonica Front. 
Then the Spanish flu broke out and killed them. They were scattered in various places in the Netherlands. During that period, even 
a military attaché himself was very ill so I had to visit many of the ill. Many of them died and were buried without anybody from 
the embassy. It was very sad to see young people dying in agony and excruciating pain. One of them, while suffering a lot, took my 
hand yelling “don’t let me go, sir.” Unfortunately, they could not be helped anymore. 

The embassy subsequently acquired the data on the number of and places where our soldiers had died. With a Russian 
priest I visited all the Serbian soldiers’ graves over which the priest performed a church funeral ceremony. Thus, the neutral 
Netherlands had the opportunity to experience more closely the characteristics and virtues of the Serbian soldier and his deeply-
developed homeland duty awareness, as well as his unconditional readiness.70 

70   M. Đ. Milojević, p. 180.
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Monument in Garderen

A monument was placed in the Dutch Reformed Cemetery in 
Garderen in April 1919 by the legation of the Kingdom of Serbs, Croats 
and Slovenes. The text, written in French, said with 29 names in French:

Les soldatsserbesdécédés au camp de Millingen 1919

On the back, in Serbian and Dutch, the text read:

Died for Serbia / the grateful Serbian fatherlan / Умрли за Србију 
/ Gestorven voor Serbie, Благодарна Отаџбина Србија / Het Dankbaar 
Ser bische Vaderland

By the beginning of the 21st century, weathering had taken its toll 
and the letters had almost faded.71 

A memorial service was organised by the legation of the Kingdom 
of Serbs, Croats and Slovenes on 29th June 1919 in the Russian cha pel on 
the Bazarstraat in The Hague to commemorate the Serbian sol diers who 
died in the Netherlands after they were released from German captivity. 
The service was attended by the Serbian Envoy, the staff of the legation, 
the Serbian consul-general, Mr Merens, and some Dutch and Russian 
friends of the Serbian people.72 On 4th August 1920, a similar mo nument 
to the one in Garderen was erected in Rusthof Cemetery in Nijmegen.73 

In Enschede, which was a main point of entry, like Nijmegen, 
a monument was erected early in 1921 to commemorate the transit of 
32,690 French, 26,960 British, 6,930 Belgian, 6,650 Italian, 1,660 Serbian, 
50 Russian, and 15 Japanese soldiers, who passed through the town 
between 20th November 1918 and 20th January 1919.74 

71   Veldhuizen, p. 171.
72   Een Servische mis, Haagsche courant, 2nd July 1919, p. 5.
73   Een monument voor te Nijmegen gestorven Serviërs, De Telegraaf, 5th August 1920, p. 2.
74   Het gedenkteeken op het Hoedemakersplein, Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant, 8th February 1921, p. 5.

Monument in Garderen, 10th June 2012
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Statistics

In 1921 and 1924, the Inquiry Office of the Red Cross published two reports of their wartime activities. The office had 
been established in the wake of the Great War to collect the information (list of names of the sick and wounded) required 
under Article 4 of the Second Geneva Convention of 1906, as well as being the ‘inquiry office for prisoners of war’, required 
under article 14 of the Annex to The Hague Convention No. IV. During the course of the war, the number of tasks had been 
extended to include tasks not required by The Hague and Geneva conventions. The last such tasks, added in the autumn of 
1918, were to collect bequests on behalf of the French Legation of the deceased French refugees and the registration of sick, 
wounded and deceased repatriating prisoners of war, as well as the care of the bequests of the deceased on behalf of the 
legations of their countries of origin.75 The archives of the office, which would have been extremely valuable for this research, 
were moved to Bezuidenhout 33 in 1942. This was one of 10 public buildings that went up in flames when the Royal Air Force 
accidently bombed the Bezuidenhout area of The Hague on 3rd March 1945. The information that was collected by the Inquiry 
Office regarding the released Serbian prisoners was shared with the Serbian legation.This information was not found in the 
archives of Yugoslavia.76 As a result of this loss, it was not possible to verify the data against originals.77 

Given the large number of people missing after World War I about whom enquiries were received, the Red Cross 
asked the Ministry of the Interior in 1921 to report all deceased foreigners between 1914 and 1919. The names collected 
during the war and the names reported by the municipalities were compared. If the victims were military and died during the 
repatriation, i. e. between 11th November 1918 and 25th March 1919, they were added to one list. If they were not military, or 
had died before or after the mentioned period, the Inquiry Office included them on another list. Hence, the 1924 report of the 
Inquiry Office gives different tables, one for prisoners of war and one that includes numbers of casualties “not including those 
interned and prisoners of war”.78 

Because the Civil Code of the Netherlands, which is largely based on the Napoleonic Code, required all deaths to be 
registered within three days in the Civil Registry of the municipality where they had occurred, it is possible to verify these 
death records against the statistics given by the Inquiry Office. Between 2012 and 2016 all, by now digitised, death records for 
the cities mentioned were consulted and compared. (Table 2)

It is possible that the difficulty the Dutch had in spelling Serbian names may explain part of the differences. The 
exhumation sheets, for example, which were prepared by the Yugoslav Ministry of Justice in 1937, contained at least four 
duplicate names for Enschede.79 

75   Th. H. L. Leclercq, p. 7-10, 28.
76   Th. H. L. Leclercq, p. 32.
77   No such lists exist in the files of the Serbian legation in The Hague (Fond 425), The archives of the Serbian legation London (Fond 341) 
were not accessible.
78   Th. H. L. Leclercq, p. 144-145, for the sick and deceased during repatriation and 152-157, for the others.
79   It is true that one death occurred on 11th August 1918 and 16 (not 20) during the repatriation of November 1918 - February 1919. The 
same could have happened in Dordrecht and Nijmegen – where no such proof exists.
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For Nieuw-Milligen, as many as 30 exhumation sheets were prepared, though only 29 deaths had occurred. Here 
the difference can be explained by death certificate No. 105 of 1919 for Dragan Dimitrijević. He had been pronounced dead 
and registered as such, but it was only after the burial in Garderen that it was discovered that it was not him, but rather his 
compatriot Vasilije Simonović, who had died on 27th January 1919. While a new death certificate was issued for Simonović, 
the old one was never cancelled.80 

80   ‘Milligen’, op. cit.

Table 2: Numbers of sick and deceased Serbs: Red Cross vs. the numbers of death records found

City or hospital

Amersfoort military hospital

Beerta

Borger

Dordrecht

Dordrecht Kromhout Emergency hospital or Ecole Belge

Enschede

Enschede RC Hospital Bisschopstraat 17

Enschede State quarantine camp

Eijgelshoven

The Hague

Hengelo RC Emergency hospital

Hengelo St. Anthony Madhouse

Milligen

Nijmegen

Nijmegen Hospital Colonial reserve

Nijmegen Wilhelmina Hospital

Rotterdam Hospital St. Francis

Vlissingen St. Joseph hospital

2

1

67

21

1

6

6

2

30

1

29

3

5

174

1

1

14

20

3

30

1

22

92

1

1

15

16

3

29

21

1

87

1

2

1

1

1

6

1

1

1

1

4

1

1

2

15

17

3

29

21

2

91

deceased

Other casualties

deceased

Casualties during repatriation 
of POWs Total # 

records
# records# recordssick
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One victim in Borger was missing. The old mining village of Eygelshoven had a sizeable Slovenian mining community. 
Here a Slovenian casualty may have been registered as Serbian. The alleged victim in The Hague could not be identified in the 
1914-1919 death records.

The numbers of sick reported are only accurate for Amersfoort, Dordrecht, Enschede, Hengelo, Nijmegen and 
Vlissingen. The numbers in Nieuw-Milligen, which the Inquiry Office does not claim to be correct, must have been at least 
20 higher, i. e. more than 50, given the fact that by the time nurse Koning arrived in February, 29 had died, two had been 
transported to Amersfoort and 20 remained sick. The total number of Serbian soldiers who were sick and being treated in 
Dutch hospitals in the second half of January 1919, thus, exceeded 200.
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Exumation and reburial

In 1931, the Dutch Interior and Agriculture Ministry wrote a letter to the Municipal authorities in Barneveld, as well 
as other cities, announcing the intention of the Yugoslav Government to consolidate the graves of the Serbian WWI victims 
buried in the Netherlands in a graveyard in Tilly near Paris. The ministry asked the municipalities to cooperate with the 
Yugoslav authorities.81 

It was only in April 1937 that the Yugoslav authorities gave orders to start preparations for the transfer of the earthly 
remains to the Serbian military field of honour in Thiais, south of Paris. That summer, exhumation lists were prepared at the 
Ministry of Justice in Belgrade listing the soldiers who had died in the Netherlands as a result of World War I activity. The 
graves were situated in eight municipalities: Amersfoort, Barneveld, Borger, Dordrecht, Enschede, Hengelo, Nijmegen and 
Rotterdam.

The Yugoslav consul-general in the Netherlands, poet and painter Josip ‘Sibe’ Miličić, who was born in Croatia but raised 
in Serbia, had prepared everything with his fellow diplomats in Brussels and Paris. This included obtaining discounts from the 
various state railways, due to the humanitarian nature of the transport, when the Ministry in Belgrade informed the diplomats 
in November 1937 that Paris would not be the destination.82 They had received information that the military cemetery did 
not have enough space to accommodate almost 90 coffins from the Netherlands.83 A new destination was found that autumn: 
the mausoleum in Jindřichovice, Bohemia, which had been the location of Austria’s Heinrichsgrün prisoner of war camp 
during the war. As a matter of fact, as determined previously, some of the soldiers who died in the Netherlands passed through 
that camp between 1915 and 1918. As the transportation would now take place by road and via Germany, Nijmegen, on the 
Dutch-German border, was chosen instead of Rotterdam as the point of coordination during the exhumations. An inventory 
of Serbian soldiers who lost their lives was compiled immediately after the war. In Czech and Moravian territory alone, the 
nuclei of the Czechoslovakia that emerged out of WWI, there were some 9,500 graves of Serbs who had died of malnutrition 
and maltreatment in Austrian concentration camps.84 From 1924, concrete plans were made to concentrate the remains of 
the Serbian victims in a mausoleum elsewhere in Bohemia. To this end, in the spring of 1926, the Kingdom of Serbs, Croats 
and Slovenes purchased two plots of land (covering a total surface area of 2,490 m²) from Karl Lößl, Heinrichsgrün No. 14, 
to construct a mausoleum where the victims would be reburied.85 The land covered the location of a water reservoir that had 
been constructed during the war by forced labour – mainly from Serbia and Russia. Between 1926 and 1932, the bodies of 
7,100 Serbian and 189 Russian soldiers were exhumed from cemeteries at the former Heinrichsgrün camp in Jindřichovice, 

81   Ministry of Interior and Agriculture to Mayor of Barneveld, 18th March 1931 in: Municipal Archives Barneveld, Archive of the Municipal 
Authorities, correspondence, rubric 35 (begraafplaatsen): 1931.
82   Archives of Yugoslavia, Fond 392, Legation of the Kingdom of Yugoslavia in Belgium-Brussels, folder nr. 3, unit 11.
83   Archives of Yugoslavia, Fond 388, folder nr. 19, unit 51.
84   The Explanatory memorandum on the draft budget for 1940/41 (in: Archives of Yugoslavia, Fond 63, folder nr. 1 ‘Other materials’) men-
tions 9,574 war graves in the Czech and Moravian lands. Scheidl, p. 97, gives the much too low estimate of 15,000 deceased Serbs in the 
whole of Austria-Hungary, i.e. including Austria proper, Hungary and the areas lost by Hungary under Trianon.
85   Archives of Yugoslavia, Military cemeteries in Italy, Greece, Germany, France, Fond 63, folder nr. 231.
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Cheb (Eger) and Planá u Mariánských Lázní (Plan), and others, 
placed in wooden ossuaries, and transported to the mausoleum.

The Serbian Military Cemetery (mausoleum) at Jindřichovice 
was consecrated on 8th July 1932 under the patronage of Tomáš 
Garrigue Masaryk, President of Czechoslovakia, and King Alexander 
I of Yugoslavia.86 By 1937, a total of 7,570 ossuaries had been reburied 
in the mausoleum, totalling 7,381 Serbs and 189 Russians. 

On 6th April 1938, consulgeneral Miličić announced to the 
Barneveld municipal authorities that the Yugoslav government had 
issued a decree to exhume all remains of Yugoslav soldiers buried in 
the Netherlands. The remains would be relocated in a mausoleum 
in Czechoslovakia. To this end, two inspectors, Branko Popović 
and Dobrosav Popović, were appointed to lead the exhumations in 
the Netherlands, and were soon be sent there.87 

Further to its 1931 letter, the Ministry of Interior also 
informed the mayor of Barneveld later that month of the formal 
decision of the Yugoslav Government to exhume the remains 
of Yugoslav soldiers, who had been buried in eight towns in the 
Netherlands, and relocate them to a mausoleum in Czechoslovakia. The secretary-general of the ministry asked the mayor 
for full cooperation with the two inspectors who had been appointed.88 The exhumations began in the second week of May. 
The two inspectors, both named Popović (unrelated), had a balanced division of work. Branko went from Rotterdam and 
Dordrecht via Amersfoort to Garderen, while Dobrosav started in Nijmegen and travelled via Twente (Enschede, Hengelo) to 
Nieuw-Buinen in Drenthe, on the border with Groningen. They were assisted by undertakers employed by the diaconate of 
the Dutch Reformed parish in Nijmegen. On Monday 16th May, the last of the remains of 88 soldiers that were to be brought 
to the mausoleum were dug up at the cemetery Nieuw-Buinen 32. All remains were placed in metal ossuaries and brought to 
Nijmegen for further transport.

In the minutes of the meeting of the diaconate of the Dutch Reformed parish in Nijmegen dated 24th May 1938, under 
the section any other business, Mr de Rooy mentions “The exhumation of the Serbian soldiers buried on Rustoord and the 
involvement of the diaconate. It was a very sad job, and most at Rustoord had difficulties. The net results amount to ƒ17589, 
and the restitution of four second class graves”.90 

The mausoleum in Jindřichovice, 28th June 2014

86   R. Beranová, p. 64.
87   Dr J. S. Miličić to Barneveld Municipal Authorities, 6th April 1938 in: Municipal Archives Barneveld, Archive of the Municipal Authorities, 
correspondence, rubric 35 (begraafplaatsen): 1938.
88   Ministry of Interior to Mayor of Barneveld, 28th April 1938 in: Municipal Archives Barneveld, Archive of the Municipal Authorities, 
correspondence, rubric 35 (begraafplaatsen): 1938.
89   This amount in Dutch guilders is the equivalent of €1626 today.
90   Regional Archives Nijmegen, Archive Access Number 280 (Nederlands Hervormde Gemeente Nijmegen Stad en Land 1591-1994), Inventory 
Number 168 (minutes, fol. 53, 24th May 1938)
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After a short and solemn ceremony in Rustoord 
cemetery on the morning of 18th May, the coffins were placed 
on three hearses. The funeral procession moved slowly towards 
the Beek-Wyler border crossing. At the border, the coffins 
were transferred to the German authorities. The national 
press reported on how the Third Reich spared no expense 
in this military tribute and display of power. A German 
company of 150 troops from Wesel was posted in a double 
row on the border. When the coffins crossed the border, 
a three-volley salute was fired. The military band played 
death marches. After a short speech, the captain from Wesel 
attached a wreath on behalf of the German Government to 
the metal coffins, of the erstwhile enemy. The ossuaries were 
placed onto two German military vehicles for the journey 
to the mausoleum 15 km across the German-Czechoslovak 
border.91 This brought the total number of victims resting in 
Jindřichovice by 1940 to 7,659.92 

On the day of the arrival of the transport, Czechoslovakia was partially mobilised because of the increased tension with 
Hitler’s Germany regarding the Sudetenland, where the mausoleum is located. The region was annexed four months later. The 
harbinger of the new war caught up with the remains of the Serbian soldiers who had died in the Netherlands.

Zinc boxes in the crypt of the mausoleum, 28th June 2014

91   Overbrenging stoffelijke overschotten Servische soldaten. Algemeen Handelsblad. 18th May 1938, p.2, Stoffelijke resten van hier overleden 
Serviërs naar hun vaderland terug, De Tĳd: godsdienstig-staatkundigdagblad, 18th May 1938, p. 4.
92   Explanatory memorandum on the draft budget for 1940/41, op. cit.
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Restoration and remembrance

The mausoleum at Jindřichovice was restored between September 
1995 and October 1996, with the copper roof replaced and a new 
memorial plaque placed on the back, mentioning the original numbers 
of soldiers laid to rest there.93 The 88 metal coffins from the Netherlands 
are still present in the mausoleum, now in the Czech Republic, where 
the Russian and Serbian Eastern Orthodox community of Karlovy 
Vary organises commemorations in June and November. The Enschede 
monument to the prisoners of war in transit, which was erected on 
the Hoedemakersplein, has been relocated and is now in a park on the 
corner of Cort van der Lindenlaan and Goolkatenweg in the same town. 
The monument in Nijmegen has probably not survived.

At the reformed ‘Craatshof ’ cemetery in Garderen, the Serbian 
community of the Netherlands commemorates the Serbs who died in 
the Netherlands every first Saturday of October. In October 2006, the 
original monument, which was erected in 1919 by the Legation of the 
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, and which had barely survived 
the ravages of time, was renovated. Sexton Piet van Bentum and retired 
police inspector Gijs van Ginkel, who co-founded the Committee for 
the Serbian Monument Garderen Cemetery, received a Serb decoration 
for their involvement. One year later, the monument was extended when 
a so-called krajputaš was erected. In Serbia, from time immemorial, 
roadside monuments in the shape of persons have been erected in 
memory of those who fell on distant battlefields or while travelling, far 
from the land of their birth. This tradition was continued in Garderen 
when a krajputaš – according to the design of father Vojislav (Bilbija) 
from Rotterdam – was placed in the cemetery. The names of the victims 
from Nijmegen and Enschede were later added, while 29 crosses were 
placed to mark the locations of the former graves of the Serbs buried 
there between 1919 and 1938. As a result of their research, the authors of 
this brochure created a permanent digital online memorial in 2013 for 
the Serbian soldiers who died in Netherlands between 1917 and 1919.

93   Ambasada SRJ, p. 41-46.

Monument in Garderen, 10th June 2012
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Search for famillies

Once the authors started this research, they began to find out a great deal about the birthplaces of half of those 91 
unfortunate Serbian soldiers. The first family to be found was the family of Miloš Gavrović in Miločaj, a village near Kraljevo 
in Central Serbia. One of the authors, Tatjana Vendrig, is from Miločaj and through her father, Andrija Raković, the family of 
Miloš was easily found and they showed us the monument to Miloš, which is still in the graveyard in Miločaj. Miloš’s family 
told the authors of this brochure that they did not know exactly where Miloš had died. On the monument it states only that:

died in captivity, 1918

His relatives thought he had died in Germany; now they know that he died in Usselo on 23rd January 1919. His remains 
were transported in 1938 in a metal ossuary with number 36 to Jindřichovice, where he found his final resting place.

The family of Đorđe Vukosavljević, mentioned earlier in this brochure, was already in touch with Slaviša Jovanović, a 
member of the Serbian community in Utrecht, Netherlands. The authors contacted the great-granddaughter of Đorđe, Zorica 
Jelača, who shared Đorđe’s letters, thus providing the authors with personal insight into life as a prisoner of war. She was not 
aware that the remains of her great-grandfather are in Jindřichovice.

In the autumn of 2014, the authors received a message from Miloš Tanasijević, a great-greatgrandson of Miloš Jeremić 
from Resnik, a village south of Belgrade. They did not know that he had died in Nijmegen on 18th January 191994, and that his 
remains are in Jindřichovice95 (until they found this information on the website www.secanje.nl). Miloš and his mother Zorica 
were willing to share the pictures they had of their relative and show us the monument to him, which is in the graveyard in 
Resnik. 

It is interesting that “E Schultze-Emden” is printed on one picture. Emden is a harbour town in North-Western Germany 
close to the Dutch border (province of Groningen). He is also wearing a traditional Serbian hat and clearly has a white label on 
his chest. Prisoners working outside the camps were allowed to wear either their uniform at all times, or dark civilian clothing 
with special markings (such as red stripes, or the word “Kriegsgefangener” (PoW) written on the back). The white label on 
Miloš’s chest represents that special mark.96 

In their search for families, the authors have contacted several municipalities in Serbia, with the assistance of Marko 
Brkić, who was the Serbian consul in the Hague back then.This process took a lot of time and yielded differing results. In 2015, 
the Municipality of Smederevska Palanka was contacted with an enquiry as to whether they knew anything about the fates of 
the three soldiers who hailed from their municipality. We received the contact details of Žarko Talijan, a local historian and 
author of a book about the fate of the soldiers from the village of Azanja.97 Đura Stojadinović and Milovan Milojević were 

94   Civil registration of the municipality of Nijmegen, January 1919, death certificate Nr. 74.
95   Archives of Serbia, Exhumation reports, F XI, P 1-2.
96   K. Otte, p. 96.
97   Ž. Talijan, Мирис тамјана: Азањци у ратовимаод 1912. до 1918. године, Нови Сад, 2014.
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both from Azanja: Đura died on 20th January 1919 in Nieuw-Milligen (Apeldoorn)98, a day later, Milovan Milojević also died 
in Nieuw-Milligen.99 

When the authors visited Žarko Talijan in Azanja, Milovan’s family member showed us the monument to Milovan in 
the graveyard in Azanja. This was actually the first monument the authors had seen that recorded the soldier’s place of death. 
The monument’s epitaph reads:

Milovan, son of Stepan Milojević, soldier, lived for 30 years, died 6.1.1919. in Miligen in the Netherlands. This monu-

ment was erected by his bereaved father, brothers, son and wife

The family member told the authors that they had been informed that he died on the train; they did not know more. In 
Žarko’s book, Milovan was mentioned as one of the soldiers from Azanja100 who fell during the Balkan Wars and World War 
I. Azanja lost about 800 soldiers, which is almost 10% of its population, and this had a huge impact on the village. Žarko has 
traced around 400 soldiers.

Unfortunately, Žarko Talijan and Damir Živković (a history teacher in Azanja), have not found any information about 
Đura Stojadinović from Azanja. They have also failed to find out anything about the third soldier from Smederevska Palanka, 
Dragutin Stojanović, who died on 7th September 1918 in Rotterdam. Both soldiers from Azanja were exhumed and transported 
to Jindřichovice.101 Dragutin was earlier exhumed in Rotterdam and his remains were brought to a collective grave in the same 
graveyard, before the Yugoslav authorities came looking for them in 1938.

At the end of 2017, the authors contacted art historian Ana Jelić from the Museum of the Rudnik and Takovo Region 
in Gornji Milanovac and Momčilo Paunović from Rudnik, and managed to find information about Sreten Rajičić, a soldier 
from Gornji Milanovac with their help. They also managed to bond Sreten and Drago Rajičić together and prove that the two 
were brothers. Unfortunately, no descendants of the Rajičić family were found.

The family of seven other soldiers were also found, which makes a total of eleven soldiers whom the authors could trace 
after more than 100 years. At least their families know now that their ancestors died in the Netherlands and that they are not 
forgotten: a monument in Garderen commemorate them and remains for 88 of them are in the mausoleum in Jindřichovice.

The authors are determined with their efforts to trace more families and to inform the Serbian and Dutch public about 
this specific chapter of history in the relations between the Netherlands and Serbia. Regular updates can be found on their 
website www.secanje.nl and their Facebook page https://www.facebook.com/secanje.nl/

98   Civil registration of the municipality of Apeldoorn, January 1919, death certificate Nr. 67.
99   Civil registration of the municipality of Apeldoorn, January 1919, death certificate Nr. 71.
100   Ž. Talijan, p. 349.
101   Archives of Serbia, Exhumation reports, F XI, P 1-2.
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Sreten and Dragomir Rajičić

Sreten and Dragomir Rajičić who were tradesmen from 
Gornji Milanovac were repatriated via the Netherlands following 
captivity in Austro-Hungary and Germany during World War I. 
Before the war their father, Vladimir Rajičić (1854-1912), was 
running a bookshop on Karađorđeva 9 Street in Gornji Milanovac. 
Besides these two sons, Vladimir and his wife Jelisaveta had three 
more sons, Radomir, Tihomir, and Ranimir, and two daughters, 
Ljubinka and Milica.

Sreten, born in 1889, was a non-commissioned officer in 
the 2nd Company, 2nd Battalion, 10th Regiment Infantry, based at 
Čačak. He was part of the first ban, which consisted of able-bodied 
men who were 21-31 years old. Sreten became a prisoner of war 
in Kuršumlija on 3rd November 1915, during the Serbian retreat 
towards Vido (Greece). Kuršumlija was strategically located on the 
road from Niš to Priština, that continued to Albania via Montenegro 
and then to Greece. From Kuršumlija he was transported to the 
Austro-Hungarians prisoners of war camp at Braunau, which was 
located in the North-East of Bohemia, close to Silesia (nowadays in 
Czech Republic).

From the camp in Braunau Sreten Rajičić was among the 
first group of 1,200 Serbian soldiers who were transported to 
Soltau (Germany). They arrived on 23rd January 1916. This transfer 
between the Austro-Hungarians and Germans was part of a sche-
me where the Austro-Hungarian received wheat from their Ger-
man allies and Austro-Hungarian delivered Serbian rank-and-file 
soldiers as cheap (forced) labor in return.

Sreten’s brother Dragomir was a medical orderly in the 
Serbian military medical service. He also became a prisoner of 
war, but his journey brought him to the Austro-Hungarian camp 
of Heinrichsgrün, in the North-West of Bohemia, first, and then 
to Soltau, where he arrived on 21st May 1916. It is likely that Sreten 
was employed outside the camp in an Arbeitskommando, either in 

Postcard – published by Vladimir Rajičić,
View of Karadjordjeva street,

MRTK, Inv. Nr. I 304

Sreten Rajičić (sits lower right) among prominent citizens
of Gornji Milanovac



SERBIAN SOLDIERS WHO DIED IN THE NETHERLANDS 1917–1919

128

agriculture or in industry or mining, and that Dragomir was 
employed inside the camp, because of his wartime medical 
specialisation. Therefore, the chances are very small that they 
spent extended amounts of time in the camp together.

On 12th April 1918, Dragomir sent a postcard home, 
to his ‘beloved and dear sisters’ Ljubinka and Milica. On 
the front there is an image of prisoners of war under a sign 
in Romanian (!) stating prizonieri (‘prisoners’) 1916/1917. 
Indeed, the Romanian prisoners of war arrived to the German 
camps between October 1916 and January 1917. There was 
a small number in Soltau as well. However most, if not all, 
soldiers depicted on the image are Serbian, which can be seen 
from the specific Serbian headwear, or šajkača, worn by the 
men. Dragomir, who signed with ‘Drag.’, sent the card ‘as a 
memento’ (he underlined those words).

After the armistice came into effect on 11th November 
1918, the Serbian prisoners of war were repatriated. The Serbs from Soltau were sent to the Netherlands via Friedrichsfeld 
(near Wesel, close to the Dutch border) and then to Nijmegen by boat. Thus, Dragomir arrived to Nijmegen on 13th January 
1919 on board of the Rhine Steamer Blücher. The next day he was directed to Nieuw-Milligen, to a transit camp.Already on 
board of the ship the first soldiers had shown symptoms of Spanish flu. Within a week the epidemic was so severe that the 
national press was sending their reporters to cover the story. As a medical orderly Dragomir was employed by the camp to 
treat the Serbian and French patients there. In the meantime, Dragi’s brother Sreten had arrived in Enschede. He was also ill 

The front and last page of the cover letter that Drago Rajičić sent to his sisters Milica and Ljubica
(courtesy of Milan Radovanović)

Ziekenzorg hospital, Veenstraat
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with Spanish flu. He was sent to Ziekenzorg general hospital located on the Veenstraat. Sreten died there on 22nd January 1919 
at thirty minutes past midnight.

On 24th January in the morning, a section of Dutch soldiers led by Sgt. Lesman was posted on the corner of the street 
leading to the general cemetery to accompany Miloš Obradović, Stojan Đorđević, Božidar Radovanović and Sreten Rajičić 
on their final voyage. Muffled drums accompanied the graveside processional. Volley shots were fired as a salute, both upon 
arrival and over the graves, which were covered by four wreaths. Dragomir was present at his brother’s funeral and let a hand-
full of earth fall onto Sreten’s coffin. A total of 16 Serbs were buried in Enschede during the post-war repatriation.

At the end of January, Dragomir was transferred to help at the Auxiliary hospital for Serbians and Portuguese in 
Rotterdam. Along with the last recovered flu victims Dragomir was repatriated from Rotterdam via France in February 1919. 
On 19th August he sent a letter to the widow of Đorđe Vukosavljević in Kragujevac, to inform her of the death of her husband:

Serbian soldiers and staff at the Rotterdam Auxiliary Hospital, 5th February, 1919; Drago Rajičić, standing slightly
to the left of the central group in uniform (H. A. van Outgarden, private collection)
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Dear Madam, I consider as my humankind duty to inform you that your husband 
Mr. Đoko died in Milligen from flu and that I was accidently there with my brother who 
also died. I had known Đoka since 1917 and he asked me then on his deathbed to inform 
you about his death.

Yours sincerely,

Dragi Rajičić, tradesman

Please, I would like to apologize for not informing you earlier about his death, but 
please be convinced that only three days ago I arrived home after four years.

It had taken him half a year to get home from Netherlands. After the war Dragomir 
Rajičić continued his father’s business with a bookshop and publishing house for postcards 
in Gornji Milanovac, but on Ljubićska Street.

On 14th May 1938 the remains of Sreten Rajičić were exhumed in Enschede, and 
were put in a zinc coffin with number 26, after which they were laid to rest at the Serbian 
mausoleum in Jindřichovice, where they remain until today.

Initially only Sreten Rajičić was part of our research. When his death was reported 
in Enschede, it wasn’t even recorded where he was from, or who his parents were. This 
left us with very little clues on his identity. As a result of our research we were contacted 
by the great-granddaughter of Đorđe Vukosavljević, who possessed a letter written by 
Dragi Rajičić. Then, still there was not more than a similarity in names. In preparation 
of our brochure we discovered the WWI archives of the International Committee of the 
Red Cross, which hold information on the captivity of both brothers. In 2017 we found 
the 1918 postcard from Soltau in Milan Radovanović’s book on the International charity 
for the wounded and prisoners of war, which led us to the home address. Then we found 
further evidence in two books about Gornji Milanovac, with the kind help of Ana Jelić 
of the Museum of Rudnik and Takovo Region. Finally, Dragomir’s name was mentioned 
as ‘Serg[eant] Raïtchich’ on the backside of the image taken by H. A. van Oudgarden in 
Rotterdam on 5th February 1919. Besides a confirmation of his visual appearance, the 
picture helped us to reconstruct his route in Netherlands: Nijmegen-Nieuw-Milligen, a 
visit to his brother’s funeral in Enschede, back to Nieuw-Milligen and then to Rotterdam 
towards the end of January, after which he was repatriated via France early February.

Sreten was mentioned in the 2005 book about the victims from Rudnik and Takovo 
Region who died in the wars of 1912-1918. Unfortunately, we were not been able to trace 
family from the brothers Rajičić.

Letter sent by Drago Rajičić to the 
widow of Đorđe Vukosavljevic

on 9th August, 1919
(property of Zorica Jelača)

Rajičić Family Tomb at City
Cemetery in Gornji Milanovac 

(photo by Ana Jelić)
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Miloš Gavrović

Miloš Gavrović was born in 1896 in Miločaj, a village 
near Kraljevo in Central-Serbia, as a son of Leka Gavrović. 
When the First World War brokeout he was just 18. He 
left his village, we do not know when exactly, to serve his 
country. He never returned, because he died at the age of 23 
on 23rd January 1919 in Usselo, a village near Enschede in the 
Netherlands. Until December 2012 his relatives did not know 
Miloš died in the Netherlands, they were thinking he died in 
captivity in Germany.

We think that Miloš arrived in the Netherlands after 
the First World ended, with many of his comrades, from a 
Prisoners of War (PоWs) camp in Germany. He ended up 
in Usselo, a little village near Enschede in the Netherlands. 
Enschede was scene of massive arrivals of prisoners of war 
from different countries. From November 1918 till February 
1919 around 80,000 PoWs passed Enschede. There is still 
a monument in Enschede remembering this, which is now 
on the Cort van der Lindenlaan street and there is written 
in Dutch, English, French and Italian that: 32,690 French, 
26,960 English, 6,930 Belgians, 6,650 Italians, 1,160 Serbs, 50 
Russians and 18 Japanese PoWs passed Enschede during that 
period. It is still unknown why Miloš ended up in Usselo, 
because most PoWs were hosted in the textile factories in 
Enschede after they first passed the quarantine camp, but it is 
not confirmed if Miloš passed away there.

We know that he died on 23rd January 1919 around 
15:00, according to hisdeath certificate. Most probably Miloš 
died because of Spanish flu. During that period there was a 
massive outbreak of Spanish flu and a lot of people died. Miloš 
was not the only Serbian WWI soldier who died in Usselo: 
a total of 10 Serbian WWI soldiers died in Usselo between 
17th and 24th January 1919. On 23rd January 3 Serbian soldiers 
died in Usselo. In nearby Enschede 6 Serbian soldiers died in 
the same period and 1 soldier earlier, on 11th August 1918, he 
most possibly escaped from Germany.

Remembrance plate in Miločaj with name of Miloš Gavrović,
10th February 2012 (photo by Aleksandar Raković)

Monuments for Miloš Gavrović, 3th January 2013
(photo by Andrija Raković)
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Miloš was buried in Lonneker (Oosterbegraafplaats in Enschede). His grave was exhumed in May 1938 and transported 
to Nijmegen, together with the other Serbian graves. Even though the newspaper articles in 1938 mentioned that the remains 
of the 89 Serbian soldiers were repatriated to ‘Yugoslavia’, the official documents of the time mention ‘Czechoslovakia’ as the 
destination. The remains of Miloš had been transferred to Jindřichovice in Czechoslovakia (nowadays Czech Republic) via the 
Dutch/German border at Wyler/Kranenburg.

As written in the introduction, his relatives did not know where Miloš had died: they only knew he never returned 
home, so in 1939 the brother of Miloš, Milovan Gavrović, made a monument in Miločaj to honor him. This monument is still 
on the graveyard in Miločaj. His name was also engraved on a remembrance plate in Miločaj, with the names of the soldiers 
who died in WWI and WWII.

We traced Miloš Gavrović from his official Dutch death certificate from the municipality of Lonneker. The name 
of Miloš is also on the monument for the Serbian WWI soldiers who died in Garderen in the Netherlands. In Belgrade in 
May 2013 we found out, in the documents at the Archives of Yugoslavia, that the remains of Miloš had been transported in 
Jindřichovice in Czechoslovakia (nowadays Czech Republic).

Dragutin Milutinović

Dragutin Milutinovic was born in Brović, small 
village near Obrenovac, some 40 kilometers southwest of 
Belgrade. It is not known when Dragutin Milutinović was 
born, the official documents we possess stated only that 
he was 26, so he must have been born either in 1892 or 
1893. When the First World War broke out the Austro-
Hungarian army had a clear goal: to conquer Serbia as 
soon as possible. Already in the first war month the Austro-
Hungarian army faced its first defeat at the mountain Cer 
and it was not the last one for them. It can be assumed that 
Dragutin was part of the First Danube army, which had its 
headquarters in nearby Belgrade: Brović was part of that 
military district (Dunavska vojna oblast, Beograd). 

It is unknown how and when Dragutin arrived in 
the Netherlands. On the International Red Cross website 
“1914-18 Prisoners of the First World War” with the 
archives of the Prisoners of War cards, Dragutin could not 
be found. We could also not find other documents where Dragutin was mentioned as being a Prisoner of War (PoW) in certain 
PoW camps.

It is known from earlier discoveries that most of the Serbian PoWs spent time in camps in in the province of Hannover. 
Other soldiers who arrived in the Netherlands were held prisoners in the camps of the VII Korps Münster. Before they were 

The church in Brović
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transferred to the German PoW camps most of them had been in the Austrian 
PoW camps of Braunauim Böhme, which are nowadays both in the Czech 
Republic. It is unknown when Dragutin arrived in Dordrecht, but most possibly 
he was one of the 66 sick soldiers, who were sent from Nijmegen and who arrived 
on 15th January 1919. They were treated in a makeshift field hospital, which was 
set up on the premises of the Kromhout regional school.

Unfortunately, he died on 5th February around 8 o’clock in the morning 
according to the Dutch death certificate. Dragutin was buried with military 
honors in Dordrecht at the general cemetery “Essenhof ”, where the other 14 
Serbian WWI soldiers who died as well in Dordrecht were also buried. His grave 
was exhumed the 11th May 1938 and transported to Nijmegen, together with the 
other Serbian WWI graves in the Netherlands.

His exhumation report mentions, besides his personal data, that his remains 
were placed in a zinc box, number 55 and that it was placed in a mausoleum in 
Czechoslovakia (Jindřichovice). 

Besides his Dutch death certificate and his Serbian exhumation report 
there was not much more information available. When the researchers passed the 
village of Brović, they saw the local church and stopped to see if by any chance 
there existed a memorial plaque with Dragutin’s name or more information 
available. And indeed, there is a memorial plaque in the church with the name 
“Dragutin C. Milutinović” (below the name Vitomir C. Milutinović). On the 
plaque is written ”Monument to fallen and dead fighters, for freedom of the fatherland”. More surprisingly was that opposite 
of the memorial plaque there was the original broken plaque, which can be seen below. When the Germans occupied the 
Kingdom of Yugoslavia in April 1941 (until May 1945) they damaged a lot of WWI monuments and thus also the one in 
Brović. The priest (who opened the church for us) was very helpful, he showed us the church registers in which we could not 
find Dragutin’s name.

Radosav Jovičić

Radosav Jovičić was born in Veliki Borak in 1888, a village 40 km south of Belgrade. His birthdate is unknown. He was 
a son of Kostadin Jovičić who had four sons: Novica, Milan, Milić and Radosav. In 1914 Veliki Borak was part of the military 
district “Danube”, Northern Serbia with Belgrade as its capital. In the documents we have, we could not find Radosav’s army 
unit, but given the fact that he was from Veliki Borak and taking into account his age he was most probably serving the First 
Danube Infantry Division which was part of the 2nd Serbian army.

When the Austro-Hungarian empire declared war on Serbia on 28th July 1914 all Kostadin’s sons were serving their 
country. Only Kostadin’s sons Novica and Radosav survived the first year of the war: Milan died during the battle of Cer in 
August 1914, Milić died during the battle of the Kolubara in December 1914, near Lazerevac.

Memorial plaque in church of Brović
with Dragutin’s name
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It is not plausible that Radosav was on Corfu, it is more 
possible that he was captured by an army of the Triple Alliance 
and transported to an Austro-Hungarian PoWs camp and later 
to a German PoW camp. It is unknown how and when Radosav 
arrived to the Netherlands. On the International Red Cross website 
“1914-18 Prisoners of the First World War” with the archives of the 
Prisoners of War cards Radosav could not be found. It is known 
from earlier discoveries that most of the Serbian PoWs spent 
time in camps in in the province of Hannover. Before they we re 
transferred to the German PoW camps most of them had been in 
the Austrian PoW camps of Braunauand Heinrichsgrün.

It is unknown when Radosav arrived in Dordrecht, but 
most possibly he was one of the 66 sick soldiers, who were sent 
from Nijmegen and who arrived on 15th January 1919. They were 
treated in a makeshift field hospital, which was set up on the 
premises of the Kromhout regional school.

According to his official Dutch death certificate, Radosav 
died around 5 o’clock in the morning on 26th January 1919. He was 
34 years old. All the 15 Serbian Soldiers who died in Dordrecht 
were buried, with military honours, on the general cemetery. His 
grave was exhumed on 11th May 1938 and transported to Nijmegen, 
together with the other Serbian WWI graves. His exhumation 
report mentions, besides his personal data, that his remains were 
placed in a zinc box with the number 57 and that he was placed in 
a mausoleum in Czechoslovakia (Jindřichovice). Radosav found 
his last resting place in Jindřichovice, together with 7,658 other 
Serbian soldiers and 189 Russian soldiers.

As researchers you need sometimes luck to find what you 
are looking for and to get in touch with the right people. That luck 
we had with the webmaster of the website www.velikiborak.com, 
Saša Stojićević, who connected us with the local historian and for-
mer teacher Dragoslav Jovičić Uča. The same afternoon we were in 
Veliki Borak to meet the Radosav’s descendants.

First, we visited the church of Leskovac a village south of Veliki Borak, nearly 45 kilometer south of Belgrade. There is 
a memorial plate with the names of victims from the conflicts in the period 1912-1919 (First and Second Balkan War and the 
First World War) of the villages of Arnajevo, Veliki Borak and Šilja kovca inside this church.

The descendants told us that Radosav had together with his wife Roksa two sons: Ivan and Milutin. Dejan got two 
children Iva and Đorđe. On the cemetery, a monument is erected for Radosav with the following text: 

The plate in the church of Leskovac with name of Radosav
and his brothers Milan and Milić

The monument for Radosav on the cemetery of Veliki Borak 
(in the midle, left a monument for his son Ivan and right

for his wife Roksa)
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This monument is erected for Radosav Jovičić who lived 30 years. Died in the Netherlands in 1918. Monument is 

erected by sons Ivan and Milutin and grandchildren Miodrag and Milorad and spouse Roksa V. Borak (translated from 

Serbian).

The family Jovičić from Veliki Borak now finally knows more about the fate of their great-grandfather or great-great 
grandfather who died in the Netherlands. As researchers we are grateful to them for the help and hospitality we received in 
Veliki Borak. We traced one more family. 

Mihajlo Avramović

Mihajlo Avramović is a name on the monument in Garderen, 
the Netherlands, for the fallen Serbian WWI soldier who died in the 
Netherlands. When the researchers started their research concerning 
the fate of those Serbian soldiers in May 2012, they could not imagine 
that 4,5 years later they would be in Carevac, Serbia, to meet the family 
of Mihajlo Avramović.

The research started with just the name on the monument in Gar-
deren. Mihajlo’s name is written on this monument with other names 
under “begravengeweest in Enschede” which means he was buried in 
Enschede. The second step of the research started in the Dutch muni cipal 
archives. There his death certificate, issued on 21st January 1919 by the 
municipality Lonneker, was found. On his death certificate was written 
that Michaila Abramowits from Carevac (Poserewatzki), age 39 died on 
20th January1919 at around 11 o’clock in Usselo. Also there was written 
that he was married to Ljubica. Most possibly he died of Spanish flu.

Lonneker and Usselo are small villages near Enschede which 
is in the East part of the Netherlands close to the German border. 
A lot of Prisoners of War arrived here during and just after the First 
World War. They were first received in quarantine camps from where 
they were further transported to PoWs camps. It could not have been 
established when and from where Mihajlo arrived in Enschede. Also, 
in the database of the Prisoners of the First World War International 
Red Cross website Mihajlo could not be found. Although it is known 
from earlier discoveries that most of the Serbian Prisoners of War spent 
time in camps in the province of Hannover. Other soldiers who arrived 
in the Netherlands were held prisoners in the camps of the VII Korps 
Münster.

Remains of Mihajlo Avramović in zinc box with
number 24, Mausoleum Jindrihovice

Memorial chapel of family Avramović
on the cemetery in Carevac
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Mihajlo was buried on the general cemetery in Enschede. His grave was exhumed and transported to Nijmegen, 
together with the other Serbian graves in 1938. His exhumation report mentions, besides his personal data, that his remains 
were placed in a zinc box with the number 24 and that he was placed in a mausoleum in Czechoslovakia (Jindřichovice). 

When the Association of War Veterans Descendants from Požarevac visited the monument in Garderen in May 2014 
contact between them and the research team was established and maintained. A total of 12 Serbian WWI soldiers who died 
in the Netherlands came from that region (district Braničevo) including Mihajlo. In November 2016 the research team had 
the opportunity to visit Carevac and to meet the descendants of Mihajlo thanks to the research of the association and the kind 
help of the president of the association Slavoljub Stojadinović.

Until recently the family did not know where Mihajlo died exactly. They only knew that he had died in the Netherlands. 
That is written on a memorial plate in the memorial chapel of the family – † u Holandiji (=† in the Netherlands). From just 
a name on a monument in Garderen (NL), Mihajlo became a person with a family in Carevac, Serbia. Now, his descendants 
know that he died after the end of First World War in Usselo (NL) and that his resting place is in Jindřichovice.

Stanko Lazarević and Stevan Vasić

Stanko Lazarević was born in Brdarica in 1889. Stevan Vasić was also born in 
Brdarica, but it is unknown when he was born. According to their Serbian exhumations 
reports they were both from the 17th Regiment.This is the story about both Stanko and 
Stevan. They were from the same village in Serbia, in the same regiment and they both 
had died in the same place in the Netherlands.

The village where Stanko and Stevan were born, Brdarica, is nowadays a part of 
the municipality Koceljeva which is in the Mačva district. This district was (and still 
is) a rich district, but it lies close to the Sava and Drina rivers which used to form the 
borders with the Austro-Hungarian empire. So, when the First World War broke out 
the village was close to the first front lines between the Serbian and Austro-Hungarian 
armies. The battle of Cer (August 1914) and Kolubara (November and December 1914) 
were conducted in the immediate vicinity of Bradrica. No records have yet been found 
about the movements of Stanko and Stevan during that time.

It is still unknown where Stanko and Stevan were captured. On the International 
Red Cross Prisoners of the First World War website no data is available about them. 
Also, no other data is available which can determine where they were captured and in 
which Prisoners of War (PoW) camps they were held. At the beginning of the war the 
Austro-Hungarian camps of Jindřichovice and Braunau were used as transit camps for 
the Serbian Prisoners of War. Later, they were mostly transported further into Germany. 
We know from earlier discoveries that the Serbian WWI soldiers also spent time in 
camps in Soltau and Emden, in the province of Hannover. Other soldiers who arrived in 
the Netherlands were held prisoners in the camps of the VII Korps Münster.

Monument in Brdarica with Stanko’s
name written 
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We do not know when Stanko and Stevan arrived in the Netherlands, but at one 
point they were transported to the Prisoner of War camp in Nieuw-Milligen between 
Garderen and Apeldoorn in the Netherlands. While waiting for transport back home 
to Serbia, Stevan died 28th January 1919 and Stanko died 30th January 1919. They both 
died of Spanish flu and they were the last two Serbian WWI soldiers who died in Nieuw-
Milligen. They were both buried in Garderen with 27 other Serbian soldiers. In May 
1938, they were both exhumed and transported to Jindřichovice. It is not known in 
which boxes their remains were collected as on their Serbian exhumation report, it is 
not mentioned. It must be one of the zinc boxes numbered 45, 61-65, or 67-89 as for the 
other numbers the names were mentioned.

While searching some information about the two soldiers from Brdarica, they 
found a catalogue with the title “Tamnavski besmrtnici” on the website of the municipality 
of Koceljeva. The catalogue describes a monument in the center of the village of Brdarica 
with the names of 54 soldiers who died during the First World War and 22 soldiers who 
died during the Second World War. Stanko Lazarević’s name is written on the monument, 
but Stevan Vasić’s name is unfortunately not. After this information the municipality was 
contacted with the request of more information. The grandson of Stanko was actually 
named after his grandfather and he lives in Brdarica. With the kind help of Branislav Mićić from the municipality of Koceljeva, 
Stanko Lazarević’s grandson could be informed about the fate of his grandfather. Unfortunately, we could not find anything 
about Stevan Vasić.

Milovan Milojević

Milovan Milojević was born in 1889 in Azanja, a village in the Podunavlje district 
approximately 80 kilometres South-East of Serbia’s capital Belgrade. He was the son of 
Stepan (1851-1927) and Ikonija Milojević. Milovan had three brothers, Čedomir (1883-
1927), Milan (1893-?) and Stevan (1893-1987). Milovan was married to Stanica and they 
got two children: Svetomir (1909-died as a child) and Dragoslav (1912-1996). When he 
had to serve his country he was part of the 4th Company, 1st Battalion in the 8th Regiment 
Infantry, his rank has been unknown until so far. The village of Azanja paid a huge price 
during the Balkan Wars and the First World War: it lost almost 800 soldiers during these 
wars, so far only around 400 were traced. 

According to the Prisoners of the First World War International Red Cross website 
we know that Milovan was captured on 14th November 1915 in Kruševac (Central-Serbia). 
On 18th December 1915 he was reported to the Prisoners of War camp in Braunau. We 
know from earlier discoveries that they (Miloš Jeremić and Đorđe Vukosavljević) also 
spent time in camps in Soltau and Emden. Other soldiers who arrived in the Netherlands 

Detail of monument in Brdarica

Milovan Milojević (courtesy by 
Žarko Talijan and Damir Živković)
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were held prisoners in the camps of the VII Korps 
Münster.

We do not know when Milovan arrived in the 
Netherlands, but at one point he was transported to 
the Prisoner of War camp in Nieuw-Milligen between 
Garderen and Apeldoorn. Also, French soldiers were 
there waiting for transport to their home country, like 
the Serbian soldiers. We do not know when he was 
transported and from where (most possibly Enschede). 
According to the family we talked to, he died on the 
train, but we cannot confirm this.

Milovan died on 21st January 1919 in Nieuw-
Milligen. A day later (22nd January 1919) autopsy was 
done by a doctor who concluded that Milovan died of 
Spanish flu. His death was registered by the municipality 
of Apeldoorn. Milovan was buried on 24th January 1919 
together with 11 of his comrades in Garderen. In May 
1938, he was exhumed together with the other Serbian 
WWI graves and transported to Jindřichovice. It is not 
known in which box his remains were collected as on 
his Serbian exhumation report it is not mentioned. It 
must be one of the zinc boxes numbered 45,61-65, or 
67-89 as for the other numbers the names were mentioned. Milovan found his last resting place in Jindřichovice, together with 
7,658 other Serbian soldiers and 189 Russian soldiers (calculated as on 1940). 

After contacts with officials of the municipality of Smederevska 
Palanka (Azanja is part of that municipality nowadays) we contacted 
Žarko Talijan. He wrote a book about Azanja and the victims of the Balkan 
Wars and the First World War and wanted to meet us. When we met on 
19th March 2016 in Azanja he showed us, together with Milovan’s relative 
the monument on the graveyard of Azanja. This was actually the first 
monument we have seen so far where it was written where the soldier died. 
On the monument is written: 

Translation: 

Milovan, a son of Stepan Milojević, a soldier, lived for 30 years, 

died 6.1.1919. in Miligen in the Netherlands. The monument erected by 

his bereaved father, brothers, son and wife.
The cross in Garderen with Milovan’s name

(photo by Fabian Vendrig)    

Card from the website of the 
Prisoners of the First World War, 

Historical archives
(https://grandeguerre.icrc.org)

Monument on the graveyard
of Azanja

(photo by Fabian Vendrig) 
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Записник о ексхумацији,
Архив Србије, Ф XI, П 1-2
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We met a family member and gave him copies of the official Dutch and Serbian acts and pictures of the monument in 
Garderen and the mausoleum in Jindřichovice. At least now they know that he has not been forgotten and that his name is 
written on the monument in Garderen, that there is a cross for him and that his remains are in the mausoleum in Jindřichovice. 
We are very grateful for the picture of Milovan, as he is not anymore just a name, but a person with a family. He died in the 
Netherlands with his comrades far from Serbia, but 100 years later both countries did not forget him and his comrades. 

Miloš Jeremić

Miloš Jeremić was born in 1892 in Resnik, a village 15 km south 
of Belgrade. According to the Serbian exhumation report, he was a sol-
dier in the 3rd Company, 4th Battalion, 7th Infantry Regiment.

Until recently, when Miloš Tanasijević from Resnik visited our 
website and discovered that his great great-grandfather Miloš had died 
in the Netherlands, nobody from his family knew what had exactly 
happened to Miloš Jeremić. While we have no proof of the road taken 
by Miloš. Most of them went via Braunau or Heinrichsgrün to Prisoner 
of War camps in mostly North-West Germany like Soltau, Hameln or 
Bühnerbach.

The descendants of Miloš gave us a picture with an inscription 
which stated that the picture was made by E. Schultze from Emden, 
which is in the North-western part of Germany, close to the Dutch 
border, around 300 km from Nijmegen. On the back of the photo there 
is a stamp with the following information: Fotogr. Vergrößerungsanstalt 
Benditz, Zw. bd. Sielen 10, E. Schultze. The address Zwischen Beiden 
Sielen 10, is indeed located in the old town of Emden. The Benditz 
company in Emden was taken over by photographer Schultze (sometimes 
mentioned Schulze) in 1917.

In the book from Henri Habert we found one soldier who 
described that was been in Emden: 

From Heinrichsgrün I was brought to Soltau, from where, after 14 
days, with 200 men was sent to Emden where we loaded the ships with 
coal. There I worked 6 weeks, then I was sent to the camp of Bühnerbach 
and from there, with 30 comrades to the domain of Krupp, near Klausheide 
where I worked 28 months Miloš Jeremić (private archive of family Tanasijević) 
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Most likely Miloš arrived in Nijmegen, a city in 
the East part of the Netherlands, close to the border with 
Germany during his repatriation after the armistice on 
11th November 1918. On his Dutch death certificate, it is 
written that he died on 18th January 1919 in Nijmegen. 
Miloš died in Nijmegen at around 23h on 18th January 
1919. Miloš was not the only Serbian WWI soldier who 
died in Nijmegen: a total of 21 Serbian WWI soldiers 
died in Nijmegen between 17th and 24th January 1919. 
On the day that Miloš died four of his other comrades 
also died: Velimir Dodolisko, Velisav Ivanović, Serafim 
Ka po vić and Milisav Marković. Most probably they died 
because of Spanish flu. Miloš was buried in Nijmegen. 
His grave was exhumed in May 1938, together with the 
other Serbian graves in the Netherlands. The remains of 
89 Ser bian soldiers were repatriated to Yugoslavia, the 
official documents of the time mention Czechoslovakia 
as the destination. According to his Serbian exhuma tion 
report, his remains were collected in a zinc box number 
4. Miloš found his last resting place in Jindřichovice, together with 7,658 other Serbian sol-
diers and 189 Russian soldiers (calculated as on 1940).

As written in the introduction, his relatives did not know where Miloš had died: they 
only knew he never returned home, so in 1926, when his wife Marica died, a monument in 
Resnik was erected to honour them both. This monument still exists on the graveyard in 
Resnik.

In October 2015 we were contacted by Miloš Tanasijević who is the great great-
grandson of Miloš Jeremić. He sent us the pictures and invited us to come to Resnik. On 
11th November we went to visit him and his family. His family did not know when and 
where Miloš had died, until they discovered the information about Miloš which was already 
available on our website. Miloš Jeremić was married to Marica: they got two sons Živko and 
Života. Živko had a daughter, Ljubinka, and two sons: Slobodan and Ljubodrag. Ljubodrag 
was the father of Zorica and Slavica. Zorica is the mother of Miloš and we are grateful that 
they both shared their stories and pictures with us.

They shared the postcard which was written by Miloš Jeremić and which was sent to 
his family: on the other side of this card there is a picture of him which was made in Emden. 
It is almost unreadable, but it is visible that he wrote “1917” and “JA SAM ŽIV” (Serbian for 
‘I am alive’). The visible inscription ‘Deda Miloš’ (Serbian for ‘grandpa Miloš’) on the top 
was made at a later stage by his descendants.

Monument of Miloš Jeremić in 
Resnik (photo by Fabian Vendrig)

The postcard Miloš sent to his family, Miloš Jeremić, photo captioned
“E Schultze Emden” (private archives of Tanasijević family)
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Exhumation report,
Archives of Serbia F XI, p 1-2
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Thanks to the information on website www.secanje.nlthe family of Miloš Jeremić now know that their great great-
grandfather and great-grandfather died in Nijmegen on 18th January 1919 and not in Germany. His name is not only written 
on the monument which their ancestors erected for him in Resnik, but it is also written on the monument in Garderen for the 
fallen Serbian WWI Soldiers who died in the Netherlands.

Đorđe Vukosavljević

Đorđe (Đoka) Vukosavljević was born in Kragujevac. According to his Serbian exhumation report he was a non-
commissioned officer of the 3rd Company, 1st Battalion in the 12th Regiment Infantry when he was serving his country. It is still 
unknown when he was born exactly.

According to the Dutch civil registration of the city of Apeldoorn, he died around 02:30 AM, on 22nd January 1919 in 
a Prisoners of War camp in Nieuw-Milligen municipality of Apeldoorn. According to the exhumation report from 1938 from 
the Kingdom of Yugoslavia he was exhumed in Garderen on 13th of May 1938 and transported to Jindřichovice, where he 
found his last resting place.

So far it has been unknown where and how Đorđe was captured and how he was transferred to Germany and arrived 
in the Netherlands where he died. His letters came mostly from a Prisoners of War (PoW) camp in Soltau, near Hannover in 
Germany. There is also one postcard which was received from Hameln. The book Barbed Wire from Henri Habert describes 
the route of 38 Serbian PoWs who ended up in the Netherlands. It cannot be (scientifically) confirmed that Đorđe took 
one of these roads, but most likely he followed the same 
way as his comrades described in the book, but there is no 
second source which can confirm this.

It can be confirmed that he was in Hameln and 
Soltau, because of the letters he wrote to his wife and also 
the stamps on these letters. When the First World War 
ended Đorđe was transferred to the Netherlands (possibly 
he entered the Netherlands via Oldenzaal) with many of 
his comrades and arrived in a Prisoners of War Camp 
in Nieuw-Milligen. Đorđe died on 22nd January 1919 in 
Nieuw-Milligen of Spanish flu. His death was registered 
by the municipality of Apeldoorn. 

On 24th January 1919, he was buried in Garderen, 
on the graveyard where the actual monument for the 
fallen Serbian WWI soldiers is. On 13th May 1938 he was 
exhumed and transported to Jindřichovice. 

We are grateful to Zorica Jelača, Đorđe’s great-
granddaughter, who sent us a message on our facebook 
page about her great-grandfather. Thus, we could get more 

A letter sent by Djordje to his family, 14th December, 1917
(property of Zorica Jelača)
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A letter sent by Đorđe to his family, 28th February, 1918
(property of Zorica Jelača)

A letter sent by Đorđe to his family, 25th October, 1917
(property of Zorica Jelača)
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Exhumation report,
Archives of Serbia F XI, p 1-2
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information about Đorđe Vukosavljević and we could publish his story. The letters she shared with us are valuable sources 
which give us an insight of his life as a Serbian WWI prisoner of war. Unfortunately, his remarkable journey ended in Nieuw-
Milligen, in the Netherlands, where he has not been forgotten. His name is written on the monument for the Serbian WWI 
Prisoners of War in Garderen, where he was buried. His sacrifice for his country will not be forgotten, either in Serbia or in 
the Netherlands.

Stanislav Marinković

Stanislav Marinković was born in Tavnik, a village near Kraljevo. Unfortunately, neither his date of birth, nor information 
about his life before he went to serve his country has been found. When he went, he served in the 4th Company, 4th Battalion, 
2nd Regiment Infantry of the Serbian army.

He never returned to Tavnik, because he died, according to his Dutch 
certificate from the community of Apeldoorn, on 20th January 1919 in Nieuw-
Milligen. Until September 2013, his relatives did not know anything about his 
fate.

It is likely that Stanislav arrived in the Netherlands after the First 
World ended in November 1918, with many of his comrades, from a Prisoner 
of War (PoW) camp in Germany. He ended up in a PoW camp in Nieuw-
Milligen, a little village near Apeldoorn in the central part of the Netherlands. 
It is unknown where he came from and when and how he arrived in the in 
Nieuw-Milligen. There were many PoW camps in Germany and we have not 
found out yet any information about the time when he was in a PoW camp 
in Germany. There were some camps close to the Dutch border like Dülmen, 
Spittal (both near Münster), and Friedrichsfeld (near Wesel). According to 
a Dutch contemporary newspaper article (NRC-Handelsblad) those from 
Friedrichsfeld were transported by ship to Dordrecht, so it is not likely that he 
was kept in Friedrichsfeld.

Stanislav died on 20th January 1919 around 11 AM, according to his 
death certificate from the municipality of Apeldoorn, dated from 23rd January 
1919. Most probably, Stanislav died because of Spanish flu. During that period, 
there was a massive outbreak of Spanish flu and many people died. Stanislav 
was not the only Serbian WWI soldier who died in Nieuw-Milligen. Stanislav 
was buried in Garderen. Stanislav’s grave was exhumed 19th May 1938 and 
transported to Jindřichovice.

Due to our extensive research and with the help of others (also from 
the Serbian embassy in the Netherlands) we could get a copy of a list from 
the Serbian archives in Belgrade, with all the Serbian WWI soldiers who were 

Memorial plate in Тавник with name
of  Stanislav Marinković
(photo by Tanja Vendrig)
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exhumed from the Netherlands in 1938. This list contains a lot of valuable 
and helpful information: the Dutch death certificate of Stanislav from 
Apeldoorn municipality does not contain information where he came 
from, but the exhumation list does. There was written “Tavnik”, which is 
close to Miločaj. Thanks to the help of Goran Mijailović from Tavnik, it 
was discovered that the descendants have still been living in Tavnik. 

Thus, we know the following: Stanislav had three brothers Branislav, 
Budimir and Velimir and a sister Persa. All four brothers went to the war. 
The only one who returned from the war was Budimir, but he did not have 
any children. Branislav, Stanislav and Velimir were killed in the First World 
War. Stanislav had one daughter, who died at the age of seven, not a lot 
is known about Stanislav’s wife. Stanislav’s name was also written on the 
remembrance plate in Tavnik, photos of this plate you can see below. His 
name is also written on the monument in Garderen and on 5th October 2013 
his name was placed also on a white cross on the cemetery of Garderen.

Stanislav died on 20th January 1919 in Nieuw-Milligen, the Netherlands, a country far away from his family, as an 
unknown Serbian WWI soldier just like many others of his comrades. Thanks to an extensive research, luck and the help of 
many people (from the Netherlands and Serbia) Stanislav is not anymore an unknown Serbian WWI soldier who had died in 
the Netherlands. He is a Serbian WWI soldier who has a family who know his fate now. His name is written in Tavnik, where 
he was born and his name is written in Garderen, where he died. 

White cross on cemetery in Garderen
with Stanislav’s name 
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List of names of 91 Serbian soldiers who died in Netherlands 1917-1919102

Surname
Aleksić

Antonijević
Avramović

Biljović
Bogosavljević

Bošković
Božanić

Brčerević
Brkić

Damnjanović
Damnjanović

Đelekar
Dobrosavljević

Dodolisko
Donević
Đorđević

Gajić
Gavrović

Ilić
Ivanović
Jeremić
Jezdimir

Jovanović
Jovanović

Jovičić
Kapović
Karadžić

Krušeljević
Lazarević
Lazarević
Lazarević

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Name
Petar
Živan

Mihajlo
Milan
Srećko

Vladimir
Svetozar
Nikola
Milan

Milenko
Živko
Milan
Stanoje
Velimir
Miloš
Stojan

Mihailo
Miloš
Dejan
Velisav
Miloš

N.
Tihomir
Vladimir
Radosav
Serafim
Milojko
Todor
Arsen
Laza

Stanko

Date of birth
1895

 
10/04/1879

 
 
 

1889
 

1887
 

14/05/1880
07/08/1891

 
1893

 
20/09/1884

 
23/01/1890

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

From
(Donji/Gornji) Dušnik

Mladenovac
Carevac
Dobrava
Miokus

Mala Vranjska
Varvarin
Rtkovo
Burovac

 
Šabac

Bresno Polje
Družetić

 
 

Veliki Izvor
 

Miločaj
 
 

Resnik (Beograd)
 

Gornji Milanovac
Gornje Jarušice

(Mali/Veliki) Borak
 

(Donji/Gornji) Dubac
Bitolj (now Bitola, MK)

 
 

Brdarica

Place of †
Dordrecht
Apeldoorn

Usselo
Enschede

Apeldoorn
Apeldoorn
Dordrecht
Apeldoorn
Dordrecht
Apeldoorn
Amersfoort

Nieuw-Buinen
Hengelo

Nijmegen
Nijmegen

Usselo
Nijmegen

Usselo
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Nijmegen
Enschede
Dordrecht
Dordrecht
Nijmegen
Dordrecht
Dordrecht
Nijmegen
Nijmegen

Apeldoorn

Date of †
23/01/1919
25/01/1919
20/01/1919
11/08/1918
18/01/1919
21/01/1919
17/01/1919
20/01/1919
20/01/1919
22/01/1919
19/01/1919
17/11/1918
23/01/1919
18/01/1919
20/01/1919
21/01/1919
24/01/1919
23/01/1919
17/01/1919
18/01/1919
18/01/1919
20/01/1919
17/01/1919
18/01/1919
26/01/1919
18/01/1919
07/02/1919
27/01/1919
22/01/1919
22/01/1919
30/01/1919

Coffin
54
#

24
29
#
#

56
#

60
#

22
44
43
2

21
25
1

36
12
17
4
8

30
52
57
7

51
59
5

10
#

102   Soldiers marked in bold have been positively identified and traced back to Serbia by the authors; those marked with ‡ are the soldiers 
whose earthly remains are not in the mausoleum, the remains of the soldiers with the symbol #, who died in Nieuw-Milligen and were once 
buried in a collective grave in Garderen, could not be identified in 1938 and their remains are now in one of the ossuaries numbered 45, 61-
65, or 67-89. Names appear as they are in the List of combatants who died in the Netherlands, whose remains were exhumed and transferred to 
lay to rest in the mausoleum in Heinrichsgrün-Jindřichovice Czechoslovakia, compiled by the Ministry of Justice of the Kingdom of Yugoslavia 
and held by the Archives of Serbia.
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Lazić
Marinković
Marjanović
Marković
Marković
Marković
Marković

Martinović
Matić

Matijević
Mijatović

Miladinović
Miladinović
Milanović
Milojević
Milojević
Miloković

Milosavljević
Milosavljević

Milošević
Milutinović

Mitrović
Mitrović
Mitrović

N.N.
Nedeljković
Nikodijević
Nikolajević

Nikolić
Nikolić
Nikolić
Nikolić

Obradović
Paunović
Paunović

Perić
Popović

Radivojević
Radovanović

Radović

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Bogdan
Stanislav
Marjan
Kosta

Milenko
Milisav
Stojan
Petar
Viden

Milomir
Dragomir
Milivoje
Živojin

Dragutin
Dejan

Milovan
Vukosav
Milosav
Stojan

Aranđel
Dragutin

Đorđe
Tihomir
Vladimir

 
Tatomir
Najdan
Nikola
Dragoš
Milosav

Petar
Radovan

Miloš
Jovan
Stevan
Đorđe

Desimir
Uroš

Božidar
Branko

 
 
 
 

15/02/1876
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1889
 
 
 
 
 

April 1874
 
 
 
 

25/07/1894
17/02/1880
15/11/1880

 
 

29/05/1880
12/10/1895

1887
25/02/1886

 
 

1882
25/12/1883

 

Braničevo
Tavnik

Kriva Reka (G. Milanovac)
 

Mali Izvor
 

Stupčevići
Vrešnica (Bresnica ?)

Smederevo
Gornja Dobrinja

Vučak
Sibnica (Žabari) 

Boževac
 
 

Azanja
 

Kovanica
Živica

Svrljiška Topla
Brović

 
Bačine

 
 

Bresno Polje
Loznica (Čačak)

Dušanovac
Ćuprija

Veliko Laole
 

Todorin Do
Sibnica (Žabari)

Bratinac
Požarevac

 
 

Rečica (Požarevac)
Belo Polje (G. Milanovac)

Lužnice

Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Nijmegen

Usselo
Nijmegen
Dordrecht
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Apeldoorn
Dordrecht
Nijmegen
Nijmegen

Apeldoorn
Nijmegen
Apeldoorn

Hengelo
Apeldoorn
Dordrecht
Enschede

Apeldoorn
Apeldoorn

NieuweStatenzijl
Nieuw-Buinen

Usselo
Usselo
Usselo

Apeldoorn
Nijmegen

Usselo
Usselo

Dordrecht
Hengelo

Apeldoorn
Enschede
Dordrecht

Usselo
Apeldoorn

21/01/1919
20/01/1919
21/01/1919
22/01/1919
24/01/1919
18/01/1919
02/02/1919
25/01/1919
19/01/1919
22/01/1919
23/01/1919
25/01/1919
22/01/1919
21/01/1919
19/01/1919
21/01/1919
20/01/1919
18/01/1919
22/01/1919
24/01/1919
05/02/1919
20/01/1919
21/01/1919
23/01/1919
09/07/1917
01/08/1918
17/01/1919
18/01/1919
23/01/1919
24/01/1919
21/01/1919
23/01/1919
21/01/1919
20/01/1919
25/01/1919
25/01/1919
23/01/1919
28/01/1919
22/01/1919
19/01/1919

#
#
#

15
34
9

46
#
#
#
#
#

48
18
14
#

11
#

42
#

55
28
#
#
‡
‡

27
32
37
#

13
31
33
50
41
#

39
58
35
#
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Raičić
Ranković
Ristanović
Simonović
Simonović
Stanković
Stefanović
Stefanović
Stevanović

Stojadinović
Stojanović
Stojanović

Talović
Vasić

Vukadinović
Vukosavljević

Vuković
Živanović
Živanović
Živković

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Sreten
Dragojle
Milorad

Miloš
Vasilije

Aleksandar
Mihajlo
Živan
Sreten
Đura

Dimitrije
Dragutin
Milutin
Stevan

Milentije
Đorđe
Velizar
Božidar

Ivan
Luka

 
 
 

Brusjak
Varvarin

Kovačevac

Rakinac
Ljupten
Azanja

Smederevska Palanka

Brdarica
(Male/Velike) Pčelice

Kragujevac
Golubac

Enschede
Nijmegen
Enschede

Rotterdam
Apeldoorn
Apeldoorn
Nijmegen
Apeldoorn
Dordrecht
Apeldoorn
Enschede

Rotterdam
Nijmegen
Apeldoorn
Dordrecht
Apeldoorn
Apeldoorn
Dordrecht
Nijmegen
Nijmegen

22/01/1919
19/01/1919
15/01/1919
11/01/1919
27/01/1919
24/01/1919
20/01/1919
19/01/1919
19/01/1919
20/01/1919
23/01/1919
07/09/1918
22/01/1919
28/01/1919
19/01/1919
22/01/1919
21/01/1919
30/01/1919
20/01/1919
19/01/1919

26
19
40
23
#
#

16
#

49
#

38
‡

20
#

47
#
#

53
3
6
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Review

I have read the manuscript Serbian Soldiers Who Died in Netherlands 1917–1919 by John M. Stienen, Tatjana Vendrig 
and Fabian Vendrig, which now I have the honour of giving my opinion about.

This is the second, supplemented, bilingual edition of the book which is the result of the research of the two Dutchmen: 
John Stienen, higher political advisor in the Dutch Ministry of Home Affairs, Fabian Vendrig, political scientist by education 
who lives and works in Serbia, and Tatjana Vendrig, from Serbia, an English teacher.

The marking of one hundred years of the beginning and end of the First World War was the cause of marking these 
important events with great attention in scientific meetings, publication of archive material, monographs, newspaper articles 
and feuilletons. Serbia, as an active participant in the Great War, underwent great material as well as human loss, which is very 
well known to the domestic, but very little known to the world public. That is why the majority of the publications dealing 
with the topic of the WWI published recently in the Serbian language are dedicated to military and civilian victims and 
memorials home and abroad. In that sense, the book Serbian Soldiers Who Died in Netherlands 1917–1919 presents a true 
research and scientific contribution in revealing lesser known facts from national past and enables us to get a more complete 
picture of the tragic suffering and loss of the Serbian people in WWI. Little was known about the Serbian Soldiers who died 
in Netherlands 1917–1919 until this book was published (first edition in English: Serbian Soldiers of World War I Who Died 
in the Netherlands: Embassy of the Kingdom of the Netherlands). This extremely important and informative book consists 
of several chapters: Prisoners of War; Atrocities and Prisoner of War Camps, Escape from the Camp, Đorđe Vukosavljevic’s 
Letters, Return to the Fatherland–Repatriation, Exhumation and Re-burying, Restoration and Commemoration, Search for 
Families, Stories about Soldiers, as well as the pretext at the beginning and the Bibliography at the back of the book. The reader 
will be acquainted with the circumstances under which the Serbian soldiers were captured and taken to Austro–Hungarian 
and German concentration camps, how they got to Holland from Germany (escapes, retreat after the end of the war...), 
circumstances under which they died, Dutch places and cemeteries where they were buried, then exhumation and transport 
to the memorial complex of the Serbian victims erected in the Czechoslovakia in the 1930s.

A special value of this book is a very skillful way of presenting the general context of the WWI and the participation of 
Serbia in it, in this case the soldiers who died in Netherlands. The red thread of the book is the fate of Đorđe Vukosavljević, 
born in Kragujevac, who was a German prisoner of war in the camps of Soltau and Emden in the province of Hannover and 
who died in Niuew Millingen, Netherlands, on January 22nd, 1919. Connecting the past and the present, as well as the interest 
of the author to find the descendants of the Serbian soldiers buried in Netherlands was possible due to a special research 
method used in creating this book. Namely, the authors did not study only the archive material, which in Netherlands is 
mostly digitalized, or the inscriptions on the monuments in Netherlands, but studied the archive and field material in Serbia 
as well. The list of ninety-one Serbian soldiers buried in Netherlands witness the comprehensiveness of the research. The list 
contains, apart from the names, the details of their birth places, and the dates of their birth and death (if they were available 
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at the moment), and the number of zine box in which they were transported to the cemetery of Jindrihovice, Czechoslovakia, 
in the 1930s.

I consider the bilingual edition of the book by John M. Stienen, Tatjana Vendrig, and Fabian Vendrig Serbian Soldiers 
Died in Netherlands 1917–1919 to be, in every sense, an important and valuable scientific–research work which will supplement 
our knowledge of the suffering of Serbian soldiers in the northern part of Europe towards the end of the WWI, so I feel free 
to suggest its publishing.

Belgrade            Radomir J. Popovic, Phd 
30th October 2019                                 Historical Institute
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Review

In the spirit of marking the one-hundredth anniversary of the conclusion of the Versaille Peace Treaty (1919–2019), 
by which the First World War was formally ended, the Museum of Rudnik-Takovo Region in Gornji Milanovac published 
the book Serbian Soldiers Who Died in Netherlands 1917–1919, as the second, supplemented, edition with completely new 
graphic design.

In the period between 1916–1918, out of 165 Serbian soldiers who were able to escape to central part of the Netherlands, 
91 of them died in 1919 due to Spanish fever. In an agreement with the Government of the Kingdom of Yugoslavia, their 
remains were transferred to the Serbian cemetery in Jindrihovci, the Republic of Czechoslovakia (as it was then called), today’s 
Czech Republic.

This book, as the continuation of the research of Netherlands–Serbian team of researchers (Fabian Vendrig, John M. 
Stienen, and Tatjana Vendrig), confirmed its unquestionable value since it deals with the issues not widely known about, 
especially among the younger generation.

It is not easy to classify the book Serbian Soldiers Who Died in Netherlands 1917–1919, which starts its life today, into 
the usual forms and models.

Unusual by its beginning, topic, and contents, this precious material represents comprehension which was achieved by 
these excellent researchers thanks to their long-lasting dedication.

The material for the book was collected from the inscriptions on the tombstones, archive documents, diaries, letters, 
photographs...

Very persistent and dedicated, they confirmed to us that graveyards are places which keep the stories of the whole 
époque, places where people make confessions and come to morn, where a passer-by is asked for a moment of their time to 
understand their story, as if they had lacked that kind of understanding in their life-time.

Their eternal resting places faithfully guard their messages and testaments. 
In the abundance of varied material, these three authors found the best way to systematize and expertly process all the 

information.
This book on military cemeteries and tombstones is a unique and eternal monument to the Serbian people, an attempt 

to conquer oblivion and keep the deceased in people’s minds.
Being trusted with the mission of protection, preservation and interpretation of the cultural heritage of a certain region, 

museums play a crucial role. By publishing the second edition of this splendid book, the Museum of Rudnik-Takovo Region 
will save the memory of a part of mutual history of the two countries, as well as the names of those who lost their lives on the 
territory of the Netherlands in WWI. 

Supplemented edition, published in two languages (Serbian and English) is sure to be internationally important.

Čačak                     Delfina Rajić, Art Historian 
31st October, 2019                                 Museum Councellor
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