
William R.S. Hurrell en zijn familie 
 

William Robert Stephen Hurrell werd op 1 mei 1923 geboren in Beckton, een voorstedelijk district in 

Oost-Londen. Hij was een zoon van Sydney C. Hurrell en Daisy Ellen Hurrell. Over het korte leven van 

William was lange tijd bijna niets bekend. Wel weten we dat hij in de oorlog een zogeheten voluntary 

reserver was en door familie en vrienden Bill werd genoemd. 

Monument 

Na de oorlog werden de namen van zijn ouders en zijn geboortedatum en -plaats bekend door een 

vermelding op het Air Forces Memorial - of Runnymede Memorial -  in Englefield Green, nabij Egham, 

Surrey. Dit is een monument ter nagedachtenis aan 20.456 mannen en vrouwen van de luchtmacht 

van het Britse rijk die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen in lucht- en andere 

operaties. 

Impact 

Omdat het lichaam van William Hurrell niet werd geborgen, moeten de nabestaanden het met de 

vermelding op het moment doen. Hoe groot de impact - ook lang na de oorlog – is van het ontbreken van 

een eigen graf, komt onder meer naar voren in de documentaire ‘Liever dood dan vermist’, die begin 

2018 is uitgezonden door Omroep MAX. Deze is online nog te bekijken (zie link op lijst in deze 

informatieset). 

De Elf Marken 

In Eefde en Gorssel werd en wordt de herinnering aan de verongelukte piloot levend gehouden door 

onder meer de Historische Vereniging De Elf Marken. Sinds zondag 26 september 1999 is aan de 

Lindeboomsweg, op zo’n 60 meter van de exacte crashlocatie, een gedenksteen te vinden die herinnert 

aan de gebeurtenissen van destijds en ter nagedachtenis aan de piloot. 

Zoektocht 

Toen de zoektocht van De Elf Marken in 1994 begon waren de ouders van William Hurrell overleden en 

gegevens over andere familieleden bleven onbereikbaar door geldende privacyregels. Pas in 2015 kwam 

daar verandering in. Ter gelegenheid van 70 jaar bevrijding werd een plechtigheid gehouden aan de 

Lindeboomsweg/Scheuterdijk. 

 

Paul Kurn 

Hierbij was ook Britse historicus Paul Kurn aanwezig. Hij was de initiatiefnemer van de Lancaster-

gedenksteen, elders in de gemeente. Bij een crash van een Lancaster toestel kwamen aan de 

Harfsensesteeg kwamen alle zeven bemanningsleden om het leven. Zijn vader was chef van de 

onderhoudsgroep van die Lancaster. 

 

Australië 

Toen hij van leden van De Elf Marken hoorde dat geen familieleden van Hurrell konden worden 

getraceerd, was de reactie: ‘There must be a way’. Niet veel later kreeg Henk Bruil van de historische 

vereniging een telefoontje uit Australië. Aan de lijn was Brydie Hurrell. Zij is de kleindochter van de broer 

van Bill.  

Dankbaar 

Toen bleek dat de familie slechts te horen heeft gekregen dat hun telg boven Holland is beschoten en dat 

hij als vermist gold; en die aanduiding feitelijk nog geldt. De achternicht van Bill toonde zich hoogst 

dankbaar voor het feit dat nu een locatie bekend werd. Uit recente contacten met de familie weet 



burgemeester Sebastiaan van ’t Erve van de gemeente Lochem dat intens wordt meegeleefd met de 

aanstaande zoektocht in Eefde.  

Stamboom 

Uit een eenvoudige familiestamboom (zie bijlage) die Brydie heeft getekend is op te maken dat haar 

grootvader, Sydney jr, in 1995 is overleden.  

Wat er met eventuele stoffelijke resten gaat gebeuren, als deze ook daadwerkelijk worden gevonden, 

wordt overlegd met de familie. De vliegtuigresten zijn formeel eigendom van het Britse leger. Ook 

hierover worden nog afspraken gemaakt over wat ermee moet gebeuren. 

 

(Deze informatie is mede gebaseerd op gegevens van Historische Vereniging De Elf Marken) 

 


