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Dagboek van Bennie Ossen 

 

IK.WOR.NU. 9.         25 dec.1944 

   1e Kerstdag 

 

Ik ben vandaag jarig.  

En ik gekregen Van tante  

Ria een mooi schilderij 

tje gekregen. En van tante  

Truus en oom Jan een  

mooie plant gekregen. En  

van oom Jan 2 boekjes  

gekregen. Een boek om in  

te schrijven. En ander  

om de jarige  op te schrijven.  

En van pa en moe een 

 kleurdoos en een mooie  

boekelegger. En van paps 

 2 boeken de eerste Helden  

van de dag en de ander Het  

grote avontuur. en van  

moe ook twee boeken de  

eerste Jaap Schilt. en de  

ander Ware en onware  

verhalen van Eduard het schaap. 
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 En van oma een boek dat heet  

Het beleg van Alkmaar. 

En wij hebben takken gepikt  

op de Tuglaweg voor een kerstkrans 

en tante Truus heb de  

dingen aan gegeven. Maar 

ik heb nog meer  

gekregen hoor! Van Lucia  

1000 charniëres (?). En van Truusje een houte  

markies van Karrenbas. Ik ben 

nu aan het lezen Ware  

en onware verhalen 

van Eduard het schaap 

en het is mooi.  

En ik heb veel plezier  

gehad op het ijs  

maar ik was wel drijfnad. Oom André  

is dronke thuis gekomen bij Lassing  

en in plaats van twee hoog  

ging hij naar drie hoog toe  

en hij heeft karbiet  

mee genomen.  

 

 





 3

Gister mocht ik            26 Dec 1944 

niet op het           Dagboek 

ijs de jongens                    van 

gingen achter                    B Ossen 

de Centrale 

keuken op de grote klucht 

met hun slee er af en dan  

zo op het ijs. Ik ben in de Krugerstraat op me  

gatje gevallen. en in de Prettooriusstraat is het  

ook al zooo glad en ben ik   

met Truusje gaan sleeën  

in de Pretooriusstraat, maar  

toen later wou ik me 

slee ook halen maar  

ik mocht niet en daarom 

krijg ik nu om 9 uur  

mijn slee en ik heb gister 

meteen de brieven op de  

bus gedaan. 
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Ik ben van                27 Dec 1944 

morgen bij          Dagboek 

Van Loon            van 

geweest maar           Bennie Ossen 

mijn onder- 

broek zakte steeds af  

en toen ik er was moest  

ik naar de WC en toen b 

en ik gegaan ik moest zeggen  

dat mijn Vader Diaré  

had en dat hij vloei  

moest hebben voor 1,25  

en dan mochten ik en  

Truusje een stroopbal  

halen bij de Cinees  

en toen ik thuis zouden  

we meteen op het ijs  

gaan maar mijn onder 

broek heb ik door de  

gaatjes gedaan en toen wij 

er op waren toen  

was het wat sterk en de  

hele morgen ben ik op  
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ijs geweest en de middag  

ook en toen s avonds  

toen ben ik héél hard  

van de dijk gegleden  

en toen hebben  

Daantje visjes gevang- 

en en toen kwam er  

een jongen die heb 

ze van het gras afgeraapt. 

en toen zei ik 

dan kan je het hele  

potje wel leeg 

gooien en toen 

ben ik weer op  

de klucht gegaan 

maar Truusje had geen  

zin meer maar ik  

wel maar ik ben toch  

maar meegegaan  

en toen was het uit met  

de pret. En nu eten  

wij geroosterd brood.  

Daaag! 
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Vanmorgen            28 Dec 1944 

zei tante Truus          Dagboek 

het is glad           van 

op straat           Bennie Ossen 

je moet 

vlug op straat  

gaan ander is het de  

moeite niet waard.  

en toen hebben wij tot  

ongeveer HALF 12  

aan ‘t sleeën geweest 

en toen zijn we naar  

de dijk geweest eerst  

ging Truusje toen Hans 

die is er héél slecht  

afgekomen, hij huilde  

bijna en ging  

meteen naar huis toe  

en toen Bennie ik dorst niet  

met Truusjes slee met mijn 

ijgen gaan ik erg hard 

maar ik deed het niet  

met Truusjes en toen 
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kwam er een klein meisje 

en toen zei Truusje voor 

 een klein meisje gaat het  

niet lekker en toen is  

Truusje maar voor haar gegaan  

en voor mijn ook. En  

toen gingen wij naar huis 

en toen zijn wij weer 

aan 't sleeën gegaan en toen 

kwam Lucia er bij te pas 

en toen zijn wij aan ‘t  

sleeën gegaan  maar toen  

kwam bobbie (?) erbij en toen gaf  

zij Hans een klap met de  

slee en toen mijn en toen  

begon Hans te schelden  

en ik gaf haar een paar  

stompen en toen ging  

ze weer weg en toen glee ze 

uit en toen gaf ze mijn de  

schult en toen kwam haar Vader  

erbij en toen moest ik weg 

en ik bleef nog even staan en toen was ik 

weg en toen viel Lucia koppelduikelend  
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op de straat en desmiddags ben  

ik de hele middag aan het  

postzegel plakken geweest  

tot weerziens 

 

 

Vanmorgen         Dagboek 

hebben           van 

we werk           Bennie Ossen 

gedaan en               29 Dec 

toen nog                 1944 

even gesleet 

en toen was het middag  

en toen hebben we  

nog even postzegels  

geplakt en toen  

nog even gelezen en  

toen werd het  

weer avond. 
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ik ben met           dagboek 

Truusje naar          van 

van Loon              Bennie 

geweest en                  Ossen 

toen zagen              30 Dec 

we tot we                 1944 

op de Ring 

sterk was 

en toen hebben  

we Hard gelopen en toen  

we terug kwamen gingen we  

naar de Ring en smiddags  

hebben we gelezen en op  

straat gespeelt en veel  

pret gehad. en toen hebben  

thuis nog even gelezen  

en toen gingen we op straat  

met een bal van  

Truusje en op laats   

was hij helemaal 

 leeg en al dat  

kapok was er 

uit en savonds hebben 
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nog even gelezen 

 

smorgens begon               dagboek 

het te sneeuwen               van 

en toen hebben          Bennie 

we vlug gegeten           Ossen 

en toen op straat                31 Dec 1944 

gespeelt tot                oudjaar 

tot we naar de kerk 

moesten en toen 

 we terug kwamen  

was Mijnheer en Mevrouw v Loon 

 bij ons en toen vroegen  

ze of ik om 2 uur  

bij van Loon kwam vloei halen 

en toen ik bij van Loon  

was toen  vroegen ze  

of ik nog even bleef 

maar ik zei neen 
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ik bleef niet rusten  

want ik moest nog 

 mijn wensje leren voor  

Nieuwjaar, en als ik hem  

niet kon dan zeggen ze 

Bennie die zakt met 

 ze kond in het water. 

en toen ging alleen 

even  bij Van Loon  

naar de WC want  

ik moest zo nodig 

en ik moest het vloei 

niet betalen en toen  

ik thuis kwam toen 

zou ik toch mijn 

wensje gaan leren. Net 

zo als toen met Kerstmis 

en even daar na vroegen ze  

of ik op het ijs ging 

met Truusje. Ik deed  

het niet maar  

later ben ik  

toch op het ijs  

gegaan en warempeld 
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ik zakte door het water.  

en savonds heb ik 

me wensje  

geleerd en toen 

ik hem op  

moest zeggen toen 

ging het nog  

wel en savonds 

zei Truusje  

tegen mijn: ik  

weet niet wat  

jij doen maar ik  

blijf tot 12 uur  

op ik zei:  

ik weet niet. 

maar s avonds 

is Truusje  

in slaap gevallen  

en ik niet 

ik kan wat 

meer  

vertellen van 

vuurwerk, maar dat weet u ook 
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smorgens               Dagboek 

toen ik                van 

beneden                   Bennie 

kwam en                    Ossen 

ik had                     1 Januari 1945 

gegeten             Nieuwjaar 

toen 

kwam er een zoot- 

je Duitsers 

in de  

lucht en  

toen begon 

en ze erg 

te schieten, en toen  

nog eens maar  

geen lucht allarm 

 en smiddags  

ben ik naar de famm 

de Rover geweest en toen we thuis  

kwamen heb ik gelezen  

en in mijn dagboek  

geschreven savonds niets gedaan 

Einde 
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vandaag             Dagboek 

heb ik              van 

tegen me                 Bennie 

moeder                  Ossen 

gezecht           Januari 2 1945 

ik blijf  

de hele  

dag thuis  

om dat  

ik verkoude 

ben en  

dan moest  

ik wat hebben om mee 

te spelen natuurlijk 

en nu zeurde ik  

al voor de 

4 keer om de  

Stad van  

El Pintor en  

eindelijk ik  

mocht het en 

toen ging ik naar  

huis toe om 
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het te halen, en 

 toen heb ik tot  

de middag aan  

toe, en toen  

gegeten natuurlijk 

 en toen moest  

ik ten éérste naar 

den eten een vies 

drankje in nemen 

en dan hoest siroop 

en dan drie  

pillen, die gaan  

nog wel. En 

moest ik met me 

vader even naar 

de Baas van Vader  

geweest daar 

moest ik shak 

halen voor  

de huisbaas 

want we zijn bij 

de famm. 

Lassing en nu  

gaat Grada boven 
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weg nu gaan wij 

boven wonen op 

drie hoog en 

toen ik terug 

kwam toen  

ben ik weer  

aan de stad  

gegaan en toen  

later heb ik Grada  

weer geholpen 

 met pannen en al. 

en wagen naar 

waar ze nu is 

en savonds  

weer in mijn dagboek  

geschreven.  

 

en raad eens 

 wie er was  

oom 

 

Arie 
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van morgen               Dagboek 

heb ik                 van 

weer                     Bennie 

besloten             Ossen 

weer net             3 

zoo als           Januari 

2 Januari               1945 

thuis 

te blijven 

en weer 

aan mijn  

stad  

beginnen  

tot de middag. 

en smiddags meteen 

weer aan de stad  

tot den avond  

en nu is hij 

héél héél groot. 

en in mijn dagboek ge- 

schreven. tot 4 Januari. 
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Gister heb                Dagboek 

ik een                  van 

paar             Bennie 

tekenningen            Ossen 

gemaakt              4 

voor de          Januari 

stad                1945 

en toen  

is er  

een  

mijnheer 

gekomen voor  

Mevrouw Witte 

En toen kwam  

paps er aan of  

ik steeds op de  

bakfiets wou 

passen en toen  

ging ik met de bakfiets  

naar de  
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Krugerstraat en toen  

weer terug  

en toen ging  

Hans mee ge- 

weest en toen  

Anny Ards.  

en toen niemand 

en toen Hans weer.  

en Lucia is ook 

2 maal mee ge- 

weest en toen  

weer eens met 

niemand en toen 

terug op de kar  

staan en de aardappels 

in de mand vast 

houden en  

toen gingen we  

vlug eten 

want oom Jan  

en paps 

moesten ook eten  

en wij moesten  

op de bakfiets  
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passen van de baas en 

als die weg was 

was paps de piel.  

en toen is paps  

de middag weer  

door gegaan en 

wij hebben  

smiddags de 

hele middag 

in de slaapkamer gespeelt 

en savonds heb 

Truusje en oom  

Jan ons voorgelezen  

uit het boek 

van:  

 

Ware en onware  

verhalen van  

Eduard het schaap 

 

 

------------------------------------ 
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Vanmorgen         Dagboek 

ging ik                  van: 

met               Bennie 

moeder                Ossen 

naar boven         5 Januari 

want ik                  1945 

kom op 

III hoog 

te wonen  

en toen  

had het  

gesneeuwt  

en wij  

hebben 

smorgens met een  

bal van mijn 

tot den middag  

smiddags heb  ik op  

straat gegaan 

 en toen vonden  

wij een mand en  

toen zijn we om de  

beurt in de mand  
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zitten en dan heen en weer  

en dan zeide  

we tegen  

iedereen heb 

 u wel eens een  

ouderwetsen slee  

gezien dit is  

hem en toen  

hebben we  

de mand  

uit gehaalt en  

toen hadden  

we veel houd  

en nu schrijf  

ik in mijn dagboek. 
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Van morgen is         6 Januari 

Lucia op de                 1945 

slee geweest          Dagboek 

met Truusje                   van 

en ik getrokken                      Bennie 

maar Lucia               Ossen 

kreeg het  

op het laats  

koud en 

toen zijn we  

naar huis gegaan en later 

zijn we met tante Truus 

 naar de Maccasenstraat  

gegaan naar een hoog 

en daar hebben we een  

tijdje geweest en toen  

hebben wij Taai Taai  

gehaald tot de middag 

gegeten natuurlijke en  

smiddags heb ik 

mijn moeder geholpen met  

nog wat kleine spulletjes 

naar de Retiefstraat te brengen  
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ik heb de trap gedragen maar  

mijn moeder wou het slang  

van de kraan er af halen  

en toen kwam er een hele  

straal in mams gezicht  

want ze had de hele 

kraan er af getrokken 

maar toen moest ik 

naar de loot gieter 

toe maar die  

kwam niet en toen heb van  

Leeuwen het kraantje in de  

kelder dichtgedaan 

 en ik heb hele- 

maal zelf de trap  

de trap af en op  

gedragen en toen heb ik  

nog even geholpen  

en ook nog even  

op straat gespeel en  

toen moest ik nog  

even met Truusje naar  

tante Grada in de  
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Ruystraat 71 III vrag of wij het zijl  

op konden nemen stond er 

in de brief maar neen  

en toen schreef ze terug  

onder de brief: 

 

Maandag is de  

     Woning voor jullie 

 

en toen is de avond weer 

gekomen en toen heb ik in 

mijn dagboek geschreven. 
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smorgens ben ik nog             7 Januari 1945 

even thuis                        Dagboek  

gebleven en                van: 

toen gingen we            Bennie 

kaartjes halen             Ossen 

voor klein  

Duimpje maar dat  

lukte niet want  

we hadden  

geen kaartjes  

we konden  

kaartjes halen van  

11 uur tot 1 uur. Maar toen  

zou een ander meisje 

voor ons kaartjes halen  

want het was al over half 12. 

 en we moesten om  

12 uur naar de kerk 

 en het loket was nog  

dicht maar in de Retiefstraat 

 zagen we haar al verschijnen met 

 het geld. 
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smiddags uit de kerk 

 was tante Grada er met  

Paul en die hebben de 

 dingen op zolder gezet  

en onderhand was tante  

Ria gekomen en toen  

hebben we alles al in de  

kamer gezet en nu is alles 

 in order 

tot 

8 januari 

 

 

Einde 
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van morgen        8 Januari 

heb ik mijn               1945 

kastje                Dag- 

opgeruimt                boek  

en in mijn                   van 

dagboek             Bennie  

geschreven              Ossen 

want in  

mijn dagboek  

had ik eerst 

met potlood  

gedaan  

maar anders ken j 

e naar een paar jaar  

niets meer zien en  

daarom schrijf ik  

het met inkt over  

en toen ben ik  

nog even op straat 

gegaan en toen 

heb ik en twee  

andre jongens een  

sneeuwpop gemaak. en  
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toen heb ik weer gegete 

 en naar de kapper gegaan  

en toen nog even in mijn 

 dagboek geschreven en toen 

 tarwe voor  

mijn moeder gemalen  

en toen ging mijn moeder  

kolen halen bij de Duitse  

weermacht en toen is ze opgepikt 

en niet meer terug gekomen  

en ik bij mijn vader geslapen 

 

vandaag is de vacantie  

om gegaan 

 

tot morgen 

 

Einde 

 

Daaag! 

 





 30

ik heb nog niet          9 Januari  

eens mijn            1945 

raport opgeschreven           Dagboek  

en daarom doen              van 

ik het nu                Bennie  

  Ossen 

 

Gedrag  Vlijt  Godsdienst  

   8      8          9     

Lezen  schrijven tekenen 

 7        7     7 

Rekenen  taal  Zingen  

      8    8     7 

Vanmorgen is  

mijn Vader niet naar  

z’n werk gegaan en daarom  

moest ik het zeggen en daarom  

kon ik niet naar school  

en dan krijg ik morgen  

een briefje mee en toen  

ik terug kwam was mijn  

moeder thuis en toen 

heb ik nog even in mijn  

dagboek geschreven. 
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en smiddags ben ik naar de  

kapper geweest op de  

Tuglaweg en toen 

 ben ik in de  

kamer nog wat aan ’t 

rommelen geweest  

tenminste in mijn kamertje  

de dag is kort want nu is de dag al  

om. 

 

e i n d e 
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Ik smorgens                10 Januari  

Naar school                  1945 

gesukeld en           Dagboek  

bij school               van 

gekomen                Bennie  

geleer                  Ossen 

wat ik  

geleerd heb 

N Taal Lezen 

smiddags  

gerekend  

en toen ik thuis kwam  

een glijbaan gemaakt  

en gegleden.  

Meester heb gezecht  

kattechismus kennen  

en dat kan  

ik savonds niet  

doen want Electra is  

al lang afgesneden  

mijn moeder is die dag  

weggegaan naar  
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Alkmaar toe. De dag is om. 

 

Vanmorgen natuurlijk       11 Januari 

naar school gegaan                  1945 

En niet             Dagboek  

Veel gedaan              van 

Smiddags had ik                Bennie  

Diharé en                   Ossen 

dus ben ik niet 

naar school geweest  

en toen het over  

was ging ik op  

straat een 

glijbaan maken  

en toen was de dag om  

soep gegeten fijn.  

midden onder het eten  

kwam tante Ria en  

toen het eten op was even  

tante Ria een stukje 

weggebracht en nog even op straat  

gegleden en het was al  
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donker hoor! en savonds 

heb oom Jan ons breuke 

gegeven tenminste de  

rest van de avond  

Breuken zijn sommen 

 

Smorgens ben ik                     12 Januari 

natuurlijk naar              1945 

school gegaan              Dagboek  

Met Truusje en                van 

Annie Arnds                 Bennie  

en Heintje                    Ossen 

Arnds. bij  

school  

gekomen  

geleerd  

en 5 kwattier  

voor onszelf  

gelezen tot 





 35

we warm waren  

en toen hebben we  

Nederlandsche Taal  

gehad Smiddags was het  

eten te laat  

klaar Dus kon ik  

niet meer naar school  

smiddags ik en Truusje  

en Lucia vader en moedertje 

gespeelt de avond  

kwam al nader  

en toen ben ik en Truusje  

nog even op het ijs  

geweest en toen ik  

terug kwam  

was Moeder 

THUIS 

en savonds de karbiet lamp gebrand. 
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    13 

     Januari 

woensdag smiddags          1945 

gaan wij             Dagboek 

naar school             van 

en daarom                Bennie 

hebben                  Ossen 

wij Zater 

dags vrij  

Lekker. en  

wij hebben  

smogens  

moeder geholpen 

en gelezen en later  

aardappel gewelt gevelt  

om dat het oorlog is 

het is nu al  

5 jaar oorlog erg, oorlog  

tussen het jaar  

1944 en 1945. en  

smiddags met  
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Lucia gespeelt voor tante  

Truus gemalen en scheer 

zeep zien te krijgen  

maar het was  

nergens te krijgen 

 

 

Smorgens tot          14 Januari 1945 

½ 12 in bed             Dagboek 

gebleven nie        t             van 

gegeten en          Bennie 

toen pas           Ossen 

gegeten naar de  

de kerk  

gegaan en 

meteen door 

gegaan naar de  

Rover. en 
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tante Mien was een negerpop  

voor Eddi aan het  

maken en toen  

zijn we een tijd  

daar gebleven en toen  

schapenwol gehaal bij  

HILLINGA maar ze  

waren niet thuis  

naar huis gegaan  

savonds gelezen.  

bij een karbietlampje 

 

Einde 
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Natuurlijk naar            15 Januari  

school ge-               1945 

gaan en               Dagboek  

geleerd                 van 

niet veel want                  Bennie  

om 10 uur                     Ossen 

begind de  

school. smiddags  

kregen wij van  

mijnheer vrij  

’n hele prettige 

 middag gehad 

 en leuk gespeeld  

eerst op vranken- 

daal gespeeld. 

en toen ik thuis kwam  

postzegels gekocht en  

op geplakt.  

Avond 
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Ik gaan altijd                16 Januari  

met TRUUSJE          1945 

naar school            Dagboek 

Dus nu ook             van 

naar school               Bennie 

gegaan en                 Ossen 

bij school  

aangekomen  

de Kappelaan  

was er en  

mijnheer niet  

een tijd heb  

kappelaan  

vetleld.  

van het  

altaar De  

Communiebank en  

de preekstoel en  

de doopvont  

en toen ging hij weg  

en toen kwam meester  

Visser en mijnheer  
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neemt altijd de sleutels  

mee van de kast  

en daarom konden  

wij geen boeken pikken 

 en daarom kregen  

wij vrij en  

moesten smiddags  

weer terug komen  

en toen ben ik  

een tijdje aan het 

glijden geweest op  

het slootje  

van Vrankendaal  

en nog een tijd  

in de Hema  

geweest en smiddags  

was het eten te  

laat klaar en daar  

om kon ik niet  

meer naar school  

en smiddags heb ik leuk  
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op straat gespeeld met Heintje  

Arnds. en. Annie. Arnds. 

 

Daar mijnheer niet in        17 Januari 

de 3e klas was maar                  1945 

in de 1e zijn             Dagboek 

de jongens               van 

verdeeld en ik                 Bennie 

kwam in de 4e                  Ossen 

klas eerst  

KATTECHISMUS  

gehad en toen  

Taal en toen 

de tafels van 

11.12.13.14.15  

16.17.18.19.20.  

en toen smiddags hebben  

wij Atlas gekregen 
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en boeken en schriften op  

halen want we  

krijgen misschien halfe  

dagen school. toen  

ik thuis kwam  

even gelezen en toen  

was de dag van 

zelf om en Pappa  

is van morgen weggegaan  

om eten. 
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Van morgen was                 18 Januari 

Juffrouw de                    1945 

Wolf nog               Dagboek 

ziek en dus                van 

kwamen                  Bennie 

wij weer in                  Ossen 

de 4e klas 

en geleerd  

tot de middag   

smiddags was 

Visser ziek en 

toen kwamen  

in de 5e klas  

de hele middag  

gelezen meer 

niet en toen 

gespeel op straat  

af 
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Van morgen                19 Januari  

was onze            1945 

eigen mijnheer            Dagboek 

er weer              van 

ook boekjes op                Bennie 

gehaald en                  Ossen 

en som- 

men gemaakt 

en smiddags 

vrij. Smiddags 

in mijn  

dagboek ge- 

schreven  

gelezen en op  

straat ge- 

speeld. En papa is  

thuis gekomen 

EINDE 
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Vandaag is het           20 Januari  

Zaterdag dus             1945 

vrij. Mijn moeder             Dagboek 

is weg en mijn               van 

vader zou thuis komen               Bennie 

met de bak-                  Ossen 

fiets met het 

eten en daarom  

moest ik  

thuis blijven  

maar het had  

ge sneeuwt en  

daarom mocht ik  

op straat spelen  

met de sleutels  

bij me maar mijn  

vader is niet thuis 

gekomen en  
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toen kwam mijn moeder  

thuis en de hele middag 

heb ik nog leuk 

 gegleden. 

Einde 

 

weer                 Dagboek van 

lang                   Bennie 

in bed                   Ossen 

blijven                 21 

liggen                Januari 

en toen            1945 

op gestaan 

 en we  

zouden om 
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11 uur naar de kerk 

gaan maar mijn  

schoenen waren nog  

bevrore en toen  

moest de  

kachel aan en 

toen hebben wij  

de schoenen 

laten drogen  

en toen zijn wij  

om 12 uur naar 

de kerk  

gegaan smiddags  

gelezen en toen 

kwam Tante  

Ria en toen ze  

over een tijdje 

wegging heb ik  

haar weggebracht  

tot de helft van  

de Andreas-bon- 

straat en savonds  
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hebben wij natuurlijk  

gegeten en in Jaap  

Schilt gelezen en  

vanmorgen heb ik  

Karel Knal  

uit gelezen 

einde 

 

Vanmorgen              22 

was Juffrouw                     Januari 

de Wolf           1945 

nog ziek en            Dagboek 

daarom              van 

kwamen we                Bennie 

weer bij                  Ossen 

meester  

Verhaar 

smorgens kregen  

wij Rekenen 
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en Taal en toen 

zij mijnheer dat  

we smiddags  

vrij hadden dus  

halve DAGen  

en toen ben ik smiddags  

van de dijk gegleden  

en toen werd het  

weer avond. 

Dus 

EINDE 

Tot ziens 

AF 
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toen ik bij          23 Januari 

school                    1945 

kwam was              Dagboek 

Juffrouw               van 

de Wolf                 Bennie 

nog ziek                  Ossen 

Dus kwamen  

wij weer bij  

meester  

Verhaar  

gereken en  

Taal ge- 

had dus  

was de  

ochtend om 

 en smiddags  

heb ik weer van  

de dijk gegleden de  

dag is gauw om he? 
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Juffrouw               24 

de wolf is               Januari 

nog ziek dus          1945 

weer bij meester            Dagboek 

Verhaar weer             van 

Rekenen en                Bennie 

Taal gehad                 Ossen 

Des smiddags  

ben ik met  

Truusje naar  

de Javastraat  

geweest om boorde en  

ze hadden niet  

en de rest ben 

ik nog maar  

met me sleetje de  

dijk afgeglede 

Avond 

Daaaaaaaag! 

 





vanmorgen weer         25 Januari 

bij meester             1945 

Verhaar              Dagboek 

gezeten eer              van 

KATTECHISMUS               Bennie 

gehad en toen                 Ossen 

Taal dictee en 

toen Rekenen en  

dat is allemaal  

heel gemakkelijk  

want het is  

2e klas. smiddags  

weer naar de  

Javastraat  

geweest om 

boorde en nu hadden  

ze boorde en al je  

terug komt is er  

een tunnel  
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tunnel en daar staan 

allemaal  

vrouwen en die verkope 

allemaal dingen en  

daar hebben wij ook  

even naar gekeken  

en toen zijn we een  

jongen die had note 

een stukje voor 30 c  

en dat hebben wij  

gekocht maar voor  

30 c had je een rot  

smaak in je mond 

en de rest van de  

middag heb ik van de  

dijk geglede. 
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Van morgen moesten            Dagboek 

we eigenlijk weer             van 

bij Verhaar zijn                 Bennie 

maar die was er                  Ossen 

niet en toen kwamen               26 

wij in de 4e klas               Januari 

en toen hebben                   1945 

wij eerst Atlas  

gekregen en 

toen Rekenen  

en toen heeft  

meester 

voor gelezen en smiddags  

moest ik thuis blijven en toen  

heb ik in mijn dagboek 

geschreven en toen mijn  

moeder geholpen en toen  

was het dit 

 

Einde 
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ik ben maar             Dagboek 

tot de kachel              van 

aan was in bed                 Bennie 

gebleven en in                  Ossen 

mijn dagboek                27 

geschreven we                Januari 

hebben toch             945 

vrij want het 

is Zaterdag  

en Woensdag 

smiddag hebben 

wij school nu 

niet meer 

maar toch hebben  

we vrij maar Zaterdags 

hebben we toch vrij omdat  

we halve dagen hebben ik weet  

niet waarom. en toen ik  

naar ging heb ik nog 
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in mijn dagboek  

geschreven  

en toen gegeten en 

smiddags moest  

ik thuis blijven 

en toen heb ik  

eerst in mijn dagboek  

geschreven en toen  

de rest van de  

middag Jaap Schilt  

gelezen en sonds  

ook 

 

Tot morgen 

Einde 
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vanmorgen niet               28 

Lang blijven               Januari 

slapen want           1945 

we zijn om              Dagboek 

9 uur naar               van 

De kerk ge-                 Bennie 

Gaan en toen                  Ossen 

we uit  

de kerk  

kwamen de  

Kachel  

aangemaakt en  

gelezen en  

toen gegeten  

en  

smiddags  

zouden mijnheer en  

mevrouw van Loon  

komen.  
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eerst kwam Tante Ria  

en toen had ze voor  

mijn een Heerlijke Appelbol  

en toen om 3 uur  

kwamen mijnheer en  

mevrouw van Loon  

en hun met mijn  

vader en moeder 

gepraat en een HORLOGE  

uit elkaar gehaalt.  

en toen gingen mijn- 

heer en mevrouw  

van Loon weg even  

daarna Tante Ria  

ook en ik heb  

Tante Ria tot  

het eind van de  

Andreasbonnstraat  

gebracht savonds gelezen 

EINDE 
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smorgens heb ik            29 Januari 1945 

gelezen en                 Dagboek 

toen postzegels                 van 

gekocht en                     Bennie 

toen op                      Ossen 

geplakt en 

toen nog even  

gelezen en 

toen gegeten  

en toen naar  

school ge- 

gaan want 

nu hebben 

we smiddags  

school en we  

moeten om 

kwart over een op  

school zijn en om half  

twee begint de 
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school en toen 

ik bij school  

kwam stond er op  

den deur van de  

kleuterklas dat 

we DEZE WEEK  

GEEN SCHOOL  

hadden smiddags 

even thuis gebleven  

en op straat gespeeld  

savonds weer gelezen  

en het is avond 

Einde 
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van morgen           30 Januari 

Lang in             1945 

bed blijven               Dagboek 

Liggen en                van 

in bed gelezen                 Bennie 

toen op straat                  Ossen 

gespeeld en  

toen ik thuis  

kwam een  

gerasp wortel 

gegeten en  

toen gelezen 

tot den  

middag.  

smiddags heb ik  

truusje afgehaalt  

om op straat 
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te spelen en  

toen ik  

terug kwam  

gelezen en daarna  

en wortel 

gegeten en dus  

was het  

avond savonds  

gelezen in PROPJE  

en toen in Het 

Grote Avontuur 

Einde 
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Ik zou voor mijn           31 Januari 

moeder cadautjes           1945 

kopen eerst heb              Dagboek 

mijn moeder               van 

om een brei-                 Bennie 

naalde-                   Ossen 

koker gevraagt  

en die zijn op  

de Beuken  

weg te krijgen  

en daar 

zijn ze open van  

1 uur tot 4 uur  

open van wegens 

koude en die ander is  

om 10 uur open en daar  

heb ik toen een  

schilderijtje gekocht  

en het was zo  
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mooi maar het duurt  

nog wel lang dat  

ze jarig is want  

ze is 5 Maart jarig  

en toen heb ik  

meteen postzegels  

gekocht en opgeplakt  

een wortel gehad  

en gelezen en  

toen nog even  

op straat gespeeld 

en toen was het  

middag smiddags  

heb ik hout gehaalt 

uit de Jodenwoningen  

en toen nog even  

thuis Gelezen en  

toen was avond  

en ik heb weer in  

PROPJE gelezen en  

Lekker geslapen. 

Einde 
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Ik zou van-           1 Februari 

daag eens             1945 

kijken naar               Dagboek 

een cadautje               van 

voor                   Bennie 

papa en                   Ossen 

EN daarom  

zou ik met 

papa mee- 

lopen en  

toen ik  

dan terug  

kwam winkels kijken  

en toen zag ik op 

straat een plantepotje  

en die heb ik mee 

naar huis genomen 

en toen zag ik  

in de winkel 10 vellen 

schrijfpapier en  

10 invelloppen en  





 67

daar heb ik er 2 van  

 

gekocht om die  

dingen zaten natuurlijk  

ook invelloppen en  

toen ik thuis  

kwam nog post 

zegels gekocht en  

opgeplakt  

en toen nog  

even gelezen en  

toen was het  

middag smiddags  

hout gesloopt bij  

de Jodewoningen  

en toen is de 

Jodewoningenwacht ge- 

komen met zijn 

hond savonds gelezen en  

daarmee is het; 

 

Einde 
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vanmorgen met           2 Februari 

mijn moeder             1945 

bootschappen gedaan             Dagboek 

en toen                van 

ik terug                  Bennie 

kwam ging                   Ossen 

ik op straat  

spelen en  

toen 

vroeg Truusje  

of ik  

mee ging  

naar de  

spaardammerstraat  

en dat vond ik goed  

en toen we daar  

kwamen toen was 
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het HALF 12 en  

we moeten een uur 

lopen en daarom 

moesten wij alweer  

gauw naar huis  

en toen we naar huis 

gingen toen kregen  

we ieder 20 c mee  

en toen heb ik daar 

post-zegels gekocht 

in de stad en  

ik had nog 45 c en  

daar heb ik ook nog  

postzegels voor 

gekocht dus dat is  

    20  

+ 45 en daar heb ik 

   65 c  

voor gekocht Drie  

postzegels gekocht  

van Libië en die kosten 
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20 c per stuk en  

dus hielt ik 5 c over  

voor overmorgen de kerk  

nu wat ik smiddags 

gedaan heb  

smiddags heb ik  

ook weer hout 

gesloopt en toen 

een wortel gegeten  

en toen nog  

even gelezen en 

toen gegeten en 

savonds weer ge- 

lezen en daarmee 

is het dus: 

NAAR BED 

TOT MORGEN 





 71

ik ben vanmorgen                 3 Februari 

weer met mijn                    1945 

moeder boodschap-             Dagboek 

pen gedaan               van 

en toen heb          Bennie 

ik meteen             Ossen 

weer post- 

zegels gekregen  

ik zal het  

op het ein  

wel zeggen 

hoe  

veel ik  

er heb  

en nu gaan  

ik op straat spelen  

en toen heb ik nog  

even gelezen en  

toen was het middag. 
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smiddag ben ik een  

 

stuk aan het  

wandelen gewees  

met andere jongens  

en meisjes en  

toen ik terug  

kwam was het  

avond. savond  

gelezen toen was  

er een olivand  

en die blies zoo  

hard tot dit  

het einde is. 

 

AF 
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vanmorgen om           4 Februari 

kwart over             1945 

7 opge               Dagboek 

staan                 van 

en naar                  Bennie 

de kerk                   Ossen 

gegaan  

en te  

Communie 

gegaan.  

en toen  

de kachel  

aangemaakt  

en toen de  

hele morgen 

gelezen en er is in  

de kerk afgeroepe  

dat we morgen om  

10 weer school  
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hebben en dan 

moeten wij 1 G.L.D. 

meenemen en dan krijgen  

we eten op school en 

smiddag naar de  

processie moest gaan  

smiddags ging ik  

op straat 

spelen en om  

3 uur kwam  

Tante Ria en  

even daarna ben ik  

met Truusje naar 

de kerk gegaan  

en er waren geen 

bruitjes in de kerk  

want die zijn naar  

buiten en toen  

ik terug kwam 

stond het eten 

klaar moeder zij  

dat Tante Ria ook  

mee wou gaan.  
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savonds heb ik gelezen 

Einde 

 

vanmorgen               5 Januar 1945 

naar school                Dagboek 

gegaan                  van 

maar daar                    Bennie 

stonden                     Ossen 

de  

kinderen  

van de  
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Ringlaan school wij  

snapten er niets  

van maar we  

hadden smiddags  

school dus zijn 

we naar huis gegaan 

maar onderweg  

zijden jongens dat  

ze wel eens  

meer wat  

zijde wat niet  

waar is toen  

zijn we weer terug  

gegaan maar we  

hadden wel vrij  

en toen zijn we  

weer naar huis  

gegaan smiddags 

om 1 uur school  

maar we hadden om  

half 2 school  
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ik weet niet waarom  

en toen ik thuis kwam  

toen heb me vriendje  

bij me speeld  

smiddags gehad  

KATTECHISMUS  

REKENEN en  

voor gelezen toen  

was het avond  

savonds gelezen 

 

B Ossen 
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vanmorgen           6 Februari 

naar de kerk                    1945 

gegaan en               Dagboek 

toen coces                van 

geklopt                  Bennie 

en toen                   Ossen 

bij mijn  

vriendje gespeeld  

tot den  

middag  

smiddags  

KATTECHISMUS  

gehad REKENNEN en 

voor lezen gehad. 

savonds gelezen 

Einde         AF 
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vandaag heb ik           7 Februari 

Lang in mijn                    1945 

bed                Dagboek 

blijven liggen               van 

en in mijn                  Bennie 

dagboek ge-                  Ossen 

schreven en  

Kattechismus  

geleerd en  

toen  

brieven gehaald  

uit de KRUGER- 

STRAAT en meteen 

naar Plomp geweest 

en daar TAPTE 

MELKPoeder gehaald  

geen Brieven uit de  

KRUGERSTRAAT en  

geen TAPTEMELKpoeder  
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want hij was ge- 

slote smiddags  

met me pannetje  

naar school  

gegaan en toen 

kregen wij  

Bijbelse Geschiedenis. 

en toen Rekenen en 

toen kregen we  

suurkool maar het  

leek meer op  

SOETE kool en  

het was zoet.  

en het is van de  

Centrale keuke hele- 

maal niet smakellijk  

maar voor deze oorlog  

is het lekker en  

toen nog door gegaan  

met Rekenen  
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en in die zuurkool  

zat suiker biete  

en toen kregen  

we voorlezen en  

toen was de school  

uit. en uit school  

even in mijn dagboek  

geschreven en toen  

nog even op straat  

gespeeld en de  

hele avond in  

mijn dagboek geschreven  

want ik had het 

eerst met potlood 

gedaan en toen  

ging het bijna 

uit en daarom heb  

ik hem nu tot B.L.Z. 

22 met ink over 

geschreven 

Einde 





 82

vanmorgen heb           8 Februari 

ik hout                     1945 

gesloopt en             Dagboek 

toen nog               van 

even gelezen                 Bennie 

en toen                   Ossen 

was het  

middag smiddags  

ben ik naar  

school ge- 

gaan  en  

toen kwam ik natuurlijk nog in de  

4e maar toen bij 

meester KELLERHUIS.  

en toen later kregen 

 we bruine bonesoep.  
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NAWOORD VAN BENNIE’S MOEDER 

 

En toen ben je blijven steken Bennie. 

9-10- Febr. is gewoon toen verlopen en  

zondag elf Februari kwamen we uit de  

kerk om 9 uur en toen was Tante  

Rie er die had bericht dat Opa dood  

was en maandag begraven werd.  

Nu vanaf September gaan er al  

geen treinen meer omdat het  

spoorwegpersoneel staakt. En fietsbanden 

hebben we ook niet, dus moesten we 

lopen naar Alkmaar. Pappa ging  

even bij de baas aan om een fiets  

te lenen dan kon er om de beurt een  

op de fiets, en toen zijn wij doorgelopen  

en bij de Haarlemmerweg stond een  

outo en daar konden wij tante Rie  

Ben en z’n mamma mee meerijden papa 

hadden we toen nog niet gezien die  

had alweer bandenpech gehad en  

later een andere fiets geleend maar  

begreep niet waar wij gebleven waren  

efin alles is toch in orde gekomen  

Het was jammer dat Opa al dood was  
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vooral omdat hij de laatste dagen  

steeds naar mij gevraagt had maar 

daar Opa erg geleden heeft is het  

gelukkig voor hem dat hij dood is  

we hopen dat Opa en Opoe gelukkig  

zullen zijn bij O.L. Heer daar boven  

want hier is het nu wel terdege  

het aardsche tranendal. 

Ik had eigenlijk eerst de datum  

moeten zetten he? Maar efin het is  

nu vrijdag 13 april 1945 en de oorlog   

woed hevig in ons kleine kikkerlandje  

Ben jij bent een dapper jong we hebben  

terug uit Alkmaar alles gelopen en  

waren allen doodmoe maar Bennie  

stapte nog of er niets aan de hand was  

Pappa had nog aan z’n broer André  

gevraagt of Ben blijven kon in Alkm.  

voor een paar weken dan kon ik er 

even op uit om te zien of ik wat eetbaars  

kon krijgen maar daar konden ze je niet  

gebruiken dus nu waren we weer thuis  

we hadden in Alkmaar niets anders  
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dan kool kunnen kopen daar had oom 

Cees voor gezorgd en toen is pappa er  

maar weer met de bakfiets op uit  

getrokken en daarna ging alles erg  

snel Donderdags ging hij weg richting  

Hoorn en smiddags kwam Bennie thuis  

om te vragen of je wegmocht naar de  

boeren in Overijsel nu ik vond het  

wel erg hoor! maar ja, zelf hadden we  

geen eten dus dat mocht en toen je op  

school gezegd had dat het goed was  

kon je meteen dezelfde avond (vrijdags)  

weg Pappa kwam nog net op tijd om je  

goeden dag te zeggen. maar toen er niets  

anders kwam dan een open wagen en  

het regende dat het goot hebben we je maar  

weer mee terug genomen en toen ben  

je zaterdagavond toch nog weggeraakt  

die kindertransporten moesten steeds bij  

avond gebeuren daar er op elk outo of  

trein geschoten werd dat was overdag veel 

te gevaarlijk. En nu is onze Ben al  

zeven weken weg en Almelo waar hij is 
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is nu al vrij. Nu Bennie als je  

weer thuis bent wat zal je dan  

veel te vertellen hebben maar 

je zal niet kunnen indenken  

dat we erg over je in angst  

zitten. Maar we hebben nog 

pas een brief gehad die heeft een  

jufr uit A.dam meegenomen  

en Ben je groeit zoo lekker  

en Tante Truus is komen lopen  

uit Overijsel en die zij ook dat  

onze Ben er kostelijk uitziet.  

we leven anders in een heel nare  

tijd we hebben nu rubber banden  

om de fiets maar kunnen er niet mee  

op straat want de Duitsers vorderen  

ze zoo op en de mannen kunnen  

ook niet rustig op straat lopen daar  

er steeds razzias zijn. we krijgen 

nu weer per persoon ½ brood van het  

zweedsch en dan weer van het Zwitsersche  

roode kruis dat is fijn want op de 

 bonnen krijgen we nu maar 600 gr.  
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dat is nog geen heel brood per week  

en 1 kilo aardappelen dat is al en 1 x per  

14 dagen 1 ons kaas en vleesch maar de  

slagers hebben bijna niets daarom  

moeten we er een halve ochtend voor in  

de rij staan. 

 

Het is nu weer vrijdag en 20 April.  

De Engelsche en Amerikanen of canadesche  

troepen waren gister reeds 30 KM van  

Amsterdam af dus onze bevrijding 

staat nu ook voor de deur ik ben 

er van overtuigd dat wat wij nu mee 

maken nog nooit in de geschiedenis is 

voorgekomen. Naast alle ellende die  

er heerst is de honger het ergste  

dagelijks sterven er hier in A.dam op  

het ogenblik ong. 100 Menschen veel van de  

honger veel hebben dikke beenen en  

andere verschijnselen van ondervoeding  

de gaarkeukens werken volgende week  

helemaal niet meer wegens kolengebrek  

nu krijgen we om de andere dag ½ liter  
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z.g. soep, men vind in het pannetje 

niets dan aardappelschillen en vuil water  

het knarst van het zand. 

het is te hopen dat het einde spoedig 

komt, deze week hebben we het laatste  

geld dat we hadden op gemaakt aan  

etenswaar 30 gld kost één brood en  

8 gld. een kilo aardappelen zonder bon  

dat is de z.g. zwarte handel er komt  

nu wel veel jonge groente maar daar  

zijn de prijzen ook zoo hoog van dat een  

gewoon mensch het niet kan volhouden,  

f 400 voor een bloemkooltje en f 2.50 voor  

witlof. maar het ergst zijn ze er hier 

aan toe die laag wonen. in de binnenstad 

lopen de kelders en soustrein onder water  

de polders hebben de duitsers ook onder water 

gezet en daar hebben we een heleboel  

schade van. Het is te hopen dat het niet  

erger word, want er is sprake van dat als 

de tommies komen heel N. Holland  

onder water komt te staan dan steken ze  

(de moffen) de zeedijk door. we zullen maar  

afwachten, het is voor April prachtig zomer  
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weer alles groeit en bloeit en de vogels  

zingen zoo mooi dat het onbegrijpelijk is  

dat er zoo vlakbij een slag om leven en dood  

woed. Nu Bennie je had gevraagd of ik  

dit boek vol wilde schrijven maar we zullen 

hopen dat je zelf gauw in de gelegenheid ben  

het zelf vol te maken ik laat het bij deze  

bladzijde. ik wil er nog even bijzetten  

je hebt bijv 8 januari geschreven me moeder  

is kolen halen bij de weermacht en opgepakt  

dat was alles niet zo eenvoudig. We hadden  

voor de geheele winter 1 mud kolen kekregen  

en nu ging ik steeds een paar maal  

’s morgens om 4 uur naar de spoordijk daar 

lagen veel kolen voor de D. weermacht en heb  

daar kolen heel stil weggenomen met veel  

andere menschen. toen ben ik op 8 Jan 

met 7 vrouwen hier uit de straat ’s avond om ½ 6  

weer eens gegaan en toen zijn we door de moffen  

in een ijzeren wagon gestopt en die was geheel  

afgesloten en koud! het vroor dat het kraakte  

we moesten de gehele nacht er in blijven tot  

s morgens ong. 9 uur toen konden we gaan en zoo  

is de gehele winter een gescharrel geweest om een  

beetje brandstof voor de kachel om het eten klaar  

te krijgen want gas en electra was er ook niet. 
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Brief van Bennie uit Almelo 
 

5 Maart 1945 
 

Lieve Pa en Moe 
U zult wel denken wat schrijf ik laat. 
Maar er zijn al 2 brieven weg deze 
brief gaat met een WEHRMACHT aato. 
nog Hartelijk gefeliciteerd met u verjaardag 
Eerst met den auto naar 
ZUTPHEN en toen de verdere nacht 
bij het + kruis geslapen om HALF 2 waren 
wij er. toen smorgens verdeeld 
bij andre menschen en toen moesten we 
Maandag om kwart over 9 bij de Coserne 
Wezen en toen zijn we lopend 
naar Loggem gegaan van Loggem de 
volgende dag naar Delden met 
auto. En je krijgt 
zoo gauw een stijf poot en je zit 
zo erg krap en van delden met paard 
en wage naar Goor en van Goor 
met paard en wagen naar Amelo 
en in  delden daar hebben wij de koffer 
achter gelaten en toen met paard en wagen  
naar Almelo  gegaan en daar 
kwamen wij op de plaats van 
bestemming en toen kreeg ik 
meteen al spek op mijn brood 
ik krijg hier les van broeder 
2 uur in de week ik krijg dan huis- 
werk mee. Donderdag heb ik reisten pap 
gekregen. En ik speel hier met Albert 
Apeldoorn. Zondag heb ik een stuk taard 
gekregen. En pudding met reist ik heb 
hier gekregen, een paar nieuwe klompen 
Ik krijg er nog een paar, een paar nieuwe schoenen 
hier is Clara Jan oom en tante ik slaap naast 
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lolige Jan wat kan je daar mee lachen. 
ik krijg nog een nieuwe britels 
ik heb nieuwe broek en blous ik krijg 
heel meschien nog een paar kousen en sokken 
en ik heb al klompsokken vandaag is 
het Maandag. en we zijn de boer 
op geweest een half pond rogge een ei  
voor mij en 4 KILO aardappels hier zijn 
zat  aardappels. en een vles melk dat 
koste bij elkaar 16 cent. hier zijn 3 
startbanen voor V I en die maken zoo 
lawaai in Amsterdam zijn V II. ze  
hebben hier wel 6 mut aardappels. en 
oom zit in de turf handel dus 
kou hoef ik niet te lijden. smorgens 
krijg ik een bord pap met 2 boterhammen 
en savonds ook een bord pap. en een 
ei heb ik ook al gehad. en ik heb hand- 
schoenen en een bivakmuts. 
 
 
 

Bennie 
H. Berns 

Tijhofslaan 113 
Almelo 










