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Inleiding 

 

Dit zijn de notities uit oorlogstijd van Mimi Melchers. Zij werd in Huissen geboren op 23 

oktober 1922 en was dus tijdens de gebeurtenissen van 1944-1945 juist 22 jaar oud. Zij 

noteerde zoals zoveel landgenoten de gebeurtenissen vanaf 17 september 1944. De familie 

Melcher woonde in die tijd in de Driegaardsestraat. Mimi was de derde dochter in het gezin 

van Wilhelmus Melchers en Maria Catharina Giesen. Ze kwam uit een elf kinderen tellend 

tuindersgezin en haar vader had de bijnaam “De Spruitenkoning”. In 1939 werkte Mimi korte 

tijd als dienstbode in Bemmel. 

Over de gebeurtenissen van de eerste maand is Mimi heel summier. Eigenlijk vertelde ze 

alleen wat ze op die beruchte zondag 17 september aan het Looveer had meegemaakt. Na een 

langdurig verblijf in de schuilkelder kreeg men op 20 oktober de aanzegging om uit Huissen 

te vertrekken. Na een avontuurlijke tocht van bijna een week vond men onderdak in Velp. 

Daar bleef de familie tot 20 mei 1945 en de notities hebben vooral betrekking op het verblijf 

aldaar. Kort wordt er nog iets verteld over de terugkeer naar Huissen. 

 

Van het boekje waarin de notities zijn gemaakt, kreeg de Historische Kring Huessen in 1998 

een fotokopie. Daarvan heeft Geert Coenen in 2020 een transcriptie gemaakt. De fotokopie 

van het handschrift bevindt zich in het documentatiecentrum van de Historische Kring 

Huessen. 

 

          Emile Smit 
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Oorlogsdagboek van  

Mimi Melchers W.J.Th. 

Driegaardsestraat 9  Huissen 

Geb. 23 oktober 1922 

 

 

Bezetting van de Duitsers 1940 (Mobilisatie) 

 

26 oktober 1944 

De Engelse komen (en Canadezen) ons bevrijden. 

En zijn we uit Huissen door de Duitsers verjaagd.  

 

17 Sept 1944 

De Engelse komen ons land binnen. 

Hevige gevechten te Arnhem. Parachutisten zien we dalen. De Arnhem-Zuidse mensen 

worden naar Huissen verjaagd. Bij ons kwamen ook vijf mensen vragen om onderdak. En ze 

zijn opgenomen. ’s Middags was ‘t erg spannend in de lucht. De Veerweg wordt 

gebombardeerd. Ik ging naar mijn post toe. Daar ik ben bij de luchtbeschermingsdienst 

behoorde. Om 2 uur werd ik naar de Veerweg gestuurd. Daar was ‘t een enge drukte. Maar de 

minsen werden op de dijk tegen gehouden. 

Ik moet erdoor, maar de gewonden en dode waren reeds weg. Dus er viel niets meer te helpen. 

Daar kwamen de vliegtuigen weer aan. Toen ben ik in de sloot gaan liggen. Daar schoten ze 

met de boordwapens. De kogels vlogen over mij heen. Daarna ben ik weer naar huis gefietst. 

Maar ik heb noch vaak moeten schuilen, want ze vlogen noch steeds rond. 

 

23 Sept. 

Vielen de eerste granaten in Huissen. De schuilkelder werd verbeterd en vergroot, want voor 

dien tijd hadden we niet aan evacuees gedacht. 

 

20 October 

’t Was ’s morgens 9 uur, toen er 3 moffen kwamen, de S.S, en kwamen zeggen dat we binnen 

½ uur vertrekken moesten, naar de keuken wagen in Pannerden, maar we zijde dat doen we 

niet. Een mof ging de chef erbij halen en de andere hiel buiten de wacht, maar we zijn er toch 

van door zien te komen, al was ’t dan met angst. We hadden allen al dikke enkel van ’t dag en 

nacht in de schuilkelder zitten. Als ’t even rustig was liepen we hard naar huis om wat eten te 

koken. Maar er waren ook moffen in huis, en wilde hebben dat we ook voor hen kookte maar 

dat vergaten wij. 

Eindelijk kwamen we op de Hogewoerd aan, want we moeten af en toe ook noch dekking 

zoeken. 

 

21 October 

’t Is Zondag, maar kunnen we niet naar de kerk. 

 

22 October 

In de kelder bij ome Grad. De evacuees gaan naar Friesland vertrekken, daar ze ’t in Huissen 

niet langer meer veilig voelen. De Engelse zitten aan de Weteringsewal. De mitrailleurs zijn 

duidelijk hoorbaar. We wachten tot wij verlost worden maar ze laten ons stiekem wachten. 
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25 October 

Nu worden we ook weer verjaagd door de veldgendarmerie 1 uur moeten we vertrekken. De 

hele Hogewoord vertrek samen ± 125 personen. Wij hebben onze fietsen met de nodige 

kleren. 5 uur in Malburgen aangekomen, want we moeste lopen. In de steenovens overnacht, 

daar we niet over de Rijn konden. 

 

Zaterdag 26 October 

De nacht noch al rustig doorgebracht. Buiten stonden fornuizen van de Zuidse-mensen die ze 

in de vlucht ook hadden achter gelaten en kwamen ons op dit moment goed van pas 

aardappelen groente daar genoeg dus hadden we voor ’t grijpen. Vlees was er in overvloed. 

Van ’t vee dat met granaten getroffen was. 

 

27 Oct. 

Allen fietsen staan er noch geplakt als de moffen ons weer verjagen. Ze hebben ook noch een 

paard bij de moffen georganiseerd, en de staart afgeknipt zo dat de moffen hen niet kende. 

 

Zaterdag 28 October 

Ik heb op een trapmachine die ik daar ook gevonden had. 30 paar duimwanten gemaakt. Voor 

de mensen in ’t kamp. Ja ’t is een echt kamp. De handschoenen kunnen noch van pas komen 

’t gaat tegen de winter. Ze vochten er om. Ik heb ’t zo goed ’t ging verdeeld. De wanten heb 

ik uit oude dekens gemaakt die daar lagen. 

 

29 Oct. 

Om 7 uur konden we overgezet worden. We hebben een tijd aan ’t water staan wachten. 10.15 

aankomst te Arnhem, en stonden wij daar op de boulevard. Toen ging de optocht weer verder. 

Bij Falen zijn we de villa’s in gegaan en op de lege bedden gaan liggen. ’t Was er doodstil 

alles was leeg. 

 

30 Oct. 

’s Morgens om 6 uur werd ik wakker. En gingen we op ontdekking tochten uit. In de kelder 

en in de kasten stond noch vele lekkernijen wec, waar we van geproefd hebben. In de buurt 

ontdekte we een kruidenierswinkel. Van de steenoven hadden we noch een steenoven kar 

meegepikt en kwam nu goed van pas. We hebben uit de winkel etenswaren gehaald en op 

geladen, want wie weet waar we verzeild raken. En we hebben niets te eten bij ons. 11.30. 

Vertrek naar Velp. 3 uur aankomst. 

 

30 Oct. 

Vannacht hebben we de nacht bij W.B doorgebracht. In de huiskamer op de vloer hebben we 

geslapen. We gaan naar de villa van Peele. Die stond leeg want de mensen woonde in een 

klein houten huisje, daar ze bang waren. 

 

2 November 

Allerzielen ’s morgens naar de H. Mis. ’s Middags was ik van plan om aflaten te verdienen. 

Toen ik juist 100 m van huis was daar kwamen 400 bommenwerpers aan, en ik wil terug. En 

ben ik met An die was verschrikkelijk bang in een duiker in de grond gekropen, en gewacht 

tot ze voorbij waren. 
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3 November 

We moesten ook voor levensonderhoud zorgen, en ben ik naar Duiven gegaan. Daar woonde 

noch kennissen. Ook een dorren. Daar heb ik meel en aardappelen gehaald. 

 

4 November 

Op weg naar Duiven. Maar er was niets meer te halen, want de controleurs waren geweest. En 

moest ’t meel geleverd worden. De vrouw had medelijden met ons en kregen we 36 kg meel 

en 160 pond aardappelen. Toen weer naar Velp met ons vrachtje. Aan het Latumse veer 

gekomen, moest alles van onze fiets af.  En na lang wachten werden we met een roeibootje 

overgezet. ’t Was ontzettend druk. 

 

Woensdag 29 Nov. 

Weer gaan verhuizen, intrek in Vrede Oort Kerkstraat 37. Onze woonkamer is hier een 

kinderkamer, “Buurthuize” genaamd plus 5 slaapkamers. 

 

30 Dec. 

Oud jaar. Vader ernstig ziek. ’s Middags ga ik de dochter roepen. We zijn niet tot 12 uur 

gebleven. Hoewel we ’t wel van plan waren. Maar nu is de moet eruit. Dus gingen we vroeg 

naar bed. 

 

12 Febr. 

De jongens, Wim en H. in Velp aan ’t spitten. Vader is weer wat opgeknapt. De moffen in 

actie. Ze zijn aan ’t schaatsen vorderen. Dus kunnen we vandaag niet gaan schaatsen. 

 

14 Febr. 

Vader spinazie gezaaid. En de Tommies zijn druk in de lucht en schieten. Ze laten bommen 

vallen. Ernstige ogenblikken. ’s Middags een gedeelte van de Westervoortse brug ligt in ’t 

water, gebombardeerd. 

 

20 Maart  

Toos en ik op weg naar Apeldoorn. Door bossen want op de grote weg is ’t onveilig. Maar we 

bofte nogal dat we niet zo’n erge last hebben deze dag van de vliegtuigen. 

 

28 Maart  

Thuis van Klarenbeek. Bij ’t W overnacht. Daar was de pap ’s avonds anders als in Velp. 

Daar was ’t waterpap. De knecht B.A. die 15 jaar bij ons is moet naar huis komen. Daar zijn 

vader ernstig ziek is. Hij moest zijn kleren meebrengen. Hij had niet veel zin om alles mee te 

nemen maar moeder zij misschien mag je de IJssel niet mee over. Het was wel hard voor hem. 

Toen Berend een tijdje weg was kwam een frater berichten dat Arend reeds gestorven is. 

 

29 Maart 

’s Morgens zijn we geweldig geschrokken door een slag. Een V-I is in de buurt gevallen. Met 

de vlammende staart noch achter zich. Hij kwam gelukkig in een weiland terecht wel zijn er 

vele ruiten stuk. 

 

30 Maart 
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8 Maart 

’t Geallieerde leger is de Rijn om 4 uur over getrokken, in Duitsland. De Amerikanen zijn de 

Rijn over tussen Keulen en Bonn. De SS Obergruppe  Furer is bij de Woeste Hoeve 

doodgeschoten er zijn er ook op die plaats 60 burgers gedood, die moesten er voor bloede. 

Van Maria Furiol een brief ontvangen uit ’s Herenberg. 

 

16 Maart 

Een voor-eeuwse naaimachine op de kop getikt van de dames Carro. Een wollen deken 

geruild voor 1 fles olie en 20 eieren. 

 

30 Maart 

Piet Jansen vertrokken. ’s Nachts V1 gev. 3 huizen de lucht in 11 mensen gedood. 

 

31 Maart 

De laatste V eens gehoord. 

 

3 April 

De Tommie is 15 kilometer van Amersfoort. De gehele Achterhoek vrij. Piet is juist op tijd 

thuis gewest. Wij zijn vol verwachting tot de Tommies hier in Velp zullen zijn. Er wordt in 

Zutphen sterk gevochten. 

 

6 April 

De moffen laten hier in Velp de spoorlijnen in de lucht vliegen. En laten de bomen op de 

hoofdweg omvallen een teken dat de Tommies op komst zijn. 

 

12 April 

De Duitsers hebben de bomen van Ouwe Jan laten vallen. Midden over de weg. En leggen er 

mijnen tussen. De vliegtuigen zijn vandaag ook druk in actie. Ik zit bij de schuilkelder de 

anderen in. 

 

1 April 

W. H. en ik hebben vannacht een zak aardappelen bij de moffen gejat. The heeft ook noch een 

oude fiets en wat witte kolen. Maar ze hadden gedacht dat de moffen hier meer terugkwam, ’s 

morgens 11 uur kwamen twee moffen en vloeken en tieren waar de aardappelen waren twee 

tuiten met aardappelen hebben we ze teruggegeven. En van ’t anderen wisten we niets af zijde 

de jongen. En zijn ze weer vertrokken, na eerst in de villa huis zoeking noch gedaan te 

hebben. Maar ze vonden niets. 

 

2 April 

De moffen vertrokken. 

 

7 April 

Geen stroom meer en de waterleiding loopt niet meer. 

 

8 April 

Vannacht vielen er enige granaten. En moesten we opstaan, om de kelder in te vluchten. 

Verder is ’t aan ’t front tamelijk rustig. 
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2.30. met Hans Pelen, op weg naar Fam. Streep. We zaten daar rustig te praten. Maar daar 

opeens moesten we weer de kelder in. Daar had je de granaten weer, schot op schot. 6 uur 

weer rustig. Op weg naar huis. Maar vlak bij de villa Vrede Oord was een granaat terecht 

gekomen. En alle ruitenwaren stuk. Er waren gewonden en 13 doden. ’t Is vandaag zondag we 

zijn vanmiddag niet naar de H. Mis geweest, wegens de critice toestand. Wanneer zullen we 

verlost zijn. Vanmorgen zijn er 28 koeien op de meinen gelopen en gedood. De jonge van de 

Org. Tot had de poort open laten staan. 

 

9 April 

Weer iemand dood. Met granaat getroffen. Ze zijn weer aan ’t jongens oppikken. Ze moeten 

zich schuilhouden. 

 

10 April 

4.30 uur Vluchten weer de kelder in, want er komen bommenwerpers aan. Ze bombarderen de 

Geitenkamp ’t is mooi om te zien. Maar ze komen ook hier heen. Daar draaien ze boven Velp. 

We zitten allen in angst en spanning wat er zal gebeuren. Daar komen geweldige slagen. Een 

windvlaag komt de kelder binnen. En ‘t is gebeurd. ’t Is weer voorbij. Buiten gekomen horen 

we noch wat rammelen. Kwekerij Overhagen ligt aan de grond. Gelukkig geen burgers 

gedood. Wel enige Moffen. In de verte horen we ’t kanongebulder. 

 

12 April 

7 uur op, en stap ik naar juffrouw Silfhout de bakker om wat jurkjes te maken voor Jolentje. 

Maar ik zit er niet op mijn gemak, steeds vallen er weer granaten. Van 12 tot 12.30. gingen 

we allen de kelder in, de bakker met zijn knecht ook. Om 1 uur was ’t eten. Tomatensoep 

vooraf toen bonen uit zout met worst. Na ’t eten bracht ik de naaimachine in de kelder, en ben 

ik in de kelder gaan naaien. Daar kon ik tenminste rustig door werken. 4 uur kwamen er weer 

vele bommenwerpers aan, al de bakkers uit de bakkerij kwamen gauw de kelder in. Boven 

Arnhem lieten ze de bommen vallen. De kelder stond te schudden. Toen dat voorbij, zijn we 

naar buiten gegaan kijken. Daar hing een mist in de lucht. En zo genaamd nevelgordijn. En 

ruikt als olie. En zwarte stukjes papir vliegen in de lucht. In de verte zien we brand. De 

vliegtuigen blijven, aan ’t duiken en verdwijnen steegs in de nevel. 

 

13 April 

Er vliegen weer vele bommenwerpers, ’t gaat te keer mitrailleurs en weet ik allemaal. De hele 

dag in de kelder doorgebracht. Vannacht de hele nacht niet geslapen. We zaten met ons 16 in 

een klein keldertje. Dat was een onrustige nacht ze schoten er flink op los. De mortieren van 

de Duitsers hield zich ook taai. En schieten de granaten met geweld af. Dan schoot de 

Tommie weer terug. Vaak krompen we allen ineen van de schrik. Pang daar vloog een granaat 

tegen ons huis. De slagen waren hard. Toen het eventjes rustig was zijn we gaan kijken wat er 

zoal stuk was. De warande lag in elkaar. Vele ruiten kapot, in de gang een gat en meubels 

kapot van Drs. Tombe. Verder de hele dag in de kelder doorgebracht. We werden echte kelder 

rotte. 

 

14 April 

Vannacht weer niet veel geslapen, wegens te kleine ruimte. En alles zat potdicht wegens tegen 

houden van scherven. Maar later kropen Margo en ik in een kleerkast in de buurt van de 

kelder. Zo nodig kunnen we dan de kelder in wippen. Maar we lagen eventjes, daar had je ’t 
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weer. Hals over kop vliegen we de kelder in. Zo hebben we de verdere nacht op de keldertrap 

doorgebracht. 8.30 uur ’s morgens met ons allen aardappelen geschild en opgezet. Want wie 

weet wat er vandaag noch kan geschieden. Frans Den Tombe komt juist met ’t bericht binnen. 

Dat de Tommies bij Arnhem en Reden de Rijn over zijn. Van Zutphen en Apeldoorn trekt ’t 

leger naar elkaar toe. En sluiten zo de Duitsers in. 

We horen steeds schieten. Op Plattenburg werden dode soldaten opgehaald en begraven. ’t Is 

nu 12 uur.er vallen vele buisje uit de luchtten grote van 16 bij 8 cm. Dat waren de 

zogenaamde nevel werpen. Als ze op de grond terecht komt spuiten ze rook. Zo ontstaat er 

een dikke rookwolk. Enige branden. Die zijn gevaarlijk en huis in de buurt staat al in volle 

brand. We houden de wacht mocht er ook op ons huis een terecht komen. Dan wordt die met 

behulp van een schop een eind weg geworpen. Maar vele huizen zijn erop die manier in Velp 

verbrand. En menselijker ongelukken. Apeldoorn en Zwolle is in Engelse handen. ’t Is weer 

avond geworden. De busjes vallen gelukkig niet meer. Margo en ik gaan weer slapen in de 

kleerkast. Wim en Karel op de wc dit is noch al lang zodat ze daar goed kunnen liggen. De 

waterpap is weer gegeten. En gaan we slapen. Wat zal deze nacht ons weer te wachten staan, 

zeg ik tegen Margo. 

 

16 April 

Maar om 4 uur werden we wakker door granaten. De Tombe kwam ons de kast uit halen, 

want we hadden eerst niet veel zin om in de kelder in te gaan. Maar later waren we toch blij 

dat we niet meer in kast waren want zo hard had ’t noch nooit te keer gegaan. Als we nu noch 

in de zaten hadden we niet meer naar de kelder kunnen komen. Granaat op granaat. De 

kelderdeur vloog open. En daar kwam puin en stof naar binnen rollen. Alle gingen we bij 

elkaar in een hoek zitten. Een dekens en kussens als schutting. ’t Rook ook naar kruitdamp. 

We dachten ieder ogenblik te moeten stikken. ’t Bleef maar aankomen. 

7.30 uur. Eindelijk hielt ’t op, wat waren we blij. Daar hoorde we op straat schreeuwen en 

lachten. Ze kwamen ons waarschuwen dat we achter uit moesten, want voor was alles kapot. 

De muren stonden op hangen en vallen. ’t Huis had 20 voltreffers meegekregen. Toen we op 

straat kwamen, vertellen de mensen dat ze Tommies hadden gezien. Kwarta, zeep en 

sigaretten hadden ze uitgedeeld. We konden ’t bijna niet geloven. ’t Is nu 9 uur. De eerste 

tanks rijden door de straten. De tweede tank die voor ons huis op straat stil stond schreef ik 

“groeten uit Velp van geëvacueerde uit Huissen. En daar rolde de tank verder, Bilioen opp 

aan. 

Vandaag 11.30 uur werden de NSB’ers op gehaald. En de meiden die met moffen om gingen. 

En naar ’t politiebureau gebracht. De meiden en vrouwen werden de haren afgeknipt. Deze 

werden ze op ’t graspark gezet. Midden op ’t hoofd hadden ze noch een plukje haar. Met een 

oranje lintje eromheen gebonden. En daar begon men meer mensen in koor ’t Wilhelmus te 

zingen. Daarna werden ze naar de Heuvel gevoerd. Een huis dat eerst voor de onschuldige 

mensen was geweest. Werden nu de NSB’ers er zelf ingestopt. Mijn vriendin en ik, zijn toen 

door Velp heen gestapt, nu konden we tenminste weer vrij rondlopen. Allen waren ze over 

blij. Van de Tommies kregen we sigaretten en tjoklat. En ik kreeg van een Tommie een witte 

zijde parachute in klein formaat. ‘s Avonds was ’t optocht. Allen zongen ze uit volle borst. De 

gehele hoofdweg was verlicht. Toen ging ’t ook langs ’t huis waar se NSB’ers in gestopt 

waren. Daar hielden ze stand en werd ’t lied gezongen O NSB’ers. ’t Was 1 uur midden nacht. 

En gingen Hany en ik naar huis. En heb ik eerst Hany naar huis gebracht, en kreeg ik daar een 

glaasje wijn. De ouwe Jan bleef maar aan ’t luiden. 
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17 April  

Druk bezig met ’t puinruimen van de kamers, die noch enigszins goed waren. ’s Middags 

Hans geholpen. 7 uur gingen we Velp in. Tommies stapte met ons mee. Maar wij konden er 

toch niets van maken, wat ze nieuws hadden.  

 

18 April 

Om 8 uur kwam Ans vragen of ik mee naar haar zuster ging die aan de hoofdweg woonde. Ik 

ging mee, maar op weg naar huis kwamen twee Canadezen naast ons lopen en kregen en 

kauwgum. We hadden in lange tijd geen cougum gehad. In geen 5 jaar. Maar de Canadezen 

praten zo vlug dat we er niets van maken konden. We konden er wel uit maken dat ze met ons 

mee wilden. Wij wisten niet hoe ze kwijt te raken. Ten einde rade ging ik een huis binnen en 

zeiden we dat we thuis waren. Eindelijk dropen ze af. En hebben we noch eventjes gewacht 

en zijn we verder naar huis gelopen. 

 

19 April 

’t Brood dat wij op de bon krijgen is door de Engelse afgekeurd. Hun zorgen voor beter. 

Hendrik Putman doet moeite om politie te worden. ’t Is vandaag de 3de nacht dat wij bij Pelen 

gaan slapen. Daar ’t huis van de Tombe te zwaar beschadig is. 

 

Vrijdag 20 April 

’t Is vandaag heerlijk weer, ik ben een eind de Rozendaalse weg op gefietst. Er is veel 

verwoest. 

 

21 April 

Vandaag krijg ieder 1 pond biscuit op de bon, als cadeau van de Engelse. 

 

22 April 

’t Is vandaag zondag, dus ga ik na mijn vriendin, maar ’t is slecht weer. ’t Waait erg en de 

regen stroomt de lucht uit. 

 

23 April 

Hanny krijg een nieuw mantelpak. En ben ik dus druk voor haar aan ’t naaien. 

 

24 April 

De hele dag aan Hany mantelpak gewerkt ’s avonds zijn we een straatje om gelopen en 

hebben we ’t noch eens over van alles. 

 

25 April 

Ieder krijgen we nu een ½ l melk op de bon. Zolang we in Velp zijn waren er noch geen 

melkbonnen uitgewezen. De voedselvoorziening gaat vooruit. 

 

26 April 

2 uur Daar kwam een geweldige slag. Een man was met een wagen tegen de munitie 

opgereden, dat bij ’t politiebureau lag. ’t Politiebureau is zwaar beschadigd. Een Huissense 

jonge van Lenze is vanavond bij ons gekomen. Uit Barneveld. En doet hier overnacht. 

 

27 April 
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Het is hier regen weer vandaag. Ik ben druk bezig met ’t naaien. De handen heb ik vol werk. 

Het is nu 8 uur. Er komt onverwacht Hendrik Neienhuis aangefietst. In lange tijd niet meer 

gezien. An heeft hem ook van October af niet meer gezien. 

 

Zaterdag 28 April 

Op de weg naar Bouiling vragen of we privé dansles kunnen nemen. 

 

Zondag 29 

3 uur. Hany en ik gaan voor de lol naar een privé dansles. Wij ontmoeten Margo die vraag 

waar wij naar toe gaan. En zij mocht mee als ze de mond dicht hield. Dat zou ze doen, ze zou 

niets verklappen. Wat hebben Margo en ik gelachen. Als je die Ans had zien dansen. Ze kon 

er absoluut niets van. 

 

Dinsdag 1 Mei 

De gehele dag slecht weer. ’s Avonds vroeg naar Ans, en heb ik ze op de slaapkamer ’t 

dansen noch eens geleerd. De stoelen en tafel er alles ging opzij. 

 

W. 2 Mei 

Ik zou weer vroeg naar Ans gaan. Maar ik was zo druk dat er niets van kwam. 

 

D 3 Mei 

Naar Hensje Nienhuis gaan naaien drie jurken veranderd. Om 8 uur was ik thuis. 

Thuisgekomen hadden we een huisgenoot erbij, een klein langharig wit hondje. Nuncie 

genaamd. 

 

V 4 Mei 

De hele dag druk geweest. Om 9 uur naar Pelen naar bed. Maar bij Pelen gekomen moest ik 

noch even in de huiskamer komen van Hans. Want ze vont ’t te vroeg om al naar bed te gaan. 

Toen ‘t 9.30 was, kwam Gerda v Manen ’t buurmeisje vragen of Takke even bij Vermanen 

wilde komen. Toen ging Wim Takke met Gerda mee. Eventjes daarna kwam Takke zeggen 

dat er vrede was ook in Duitsland en ging hij de Ouwe Jan luiden. Ik ging de andere die reeds 

te bed lagen waarschuwen. Ze vlogen allen op. Daar vlogen vuurkogels buiten de lucht in, 

verschillende kleuren. De mensen op straat waren allen gewoonweg gek, geheel Nederland 

was bevrijd. Nu behoefde ook niet meer verduisterd te worden. 

 

5 Mei 1945 

7.30 uur sta ik op. 8uur. De klokke luiden Nu gaat hier de vrede in. Duitsland capituleer. 

Amsterdam en Rotterdam zullen ook in vrede verkeren. Dat was noch steeds niet bevrijd 

geweest. De vlaggen wapperen. 

 

8 Mei 

Naar Pele gaan naaien. Om 4 uur naar huis. Toen ik terugkwam, heerste er grote vreugde. 

Theo Pele was onverwachts uit Duitsland gekomen. Na 2 en half jaar weg geweest te zijn. 140 

bombardementen had hij meegemaakt vertelde hij. Vele van zijn kameraden waren 

gesneuveld. Hij kwam met een Tommie auto van Hannover daar had hij in een fabriek moeten 

werken. 16 April was Hannover vrijgegeven. 
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9 Mei 

Een pak voor Theo verandert want hij had niets meer, zijn pak was in Hannover verbrand. 

Lappen had om de benen inplaats van sokken. En een pantzer overall van de Amerikanen had 

hij aan. 

 

10 Mei Zondag 

Hemelvaartsdag. Vandaag is ’t heerlijk weer. De vlaggen wapperden noch steeds de eerste 

ploeg tuinders van Huissen trekken vandaag naar Huissen. Donny is ook reeds in Huissen, 

met de brandweer. 

 

13 Mei 

Toos en Th en ik naar de Steeg geweest. 

 

14 Mei 

Naar Klunder in Wilp gaan naaien. 9 uur opweg. 12.30 uur aangekomen te Wilp. Eerst mee 

gegeten. En toen aan ’t werk. Een mantel voor Riekie. ’s Avonds mocht ik naar Willemien 

Evers slapen. We hebben noch lang wakker gelegen. Eindelijk vielen we in slaap. 

 

15 Mei 

Om 7 uur stond ik op. En mocht ik een bloes en rok voor Riekie maken. De hele dag genaaid. 

’s Avonds een eindje gewandeld met Willemien. 11.30 naar Bed. 

 

16 Mei 

Vandaag zou juffrouw Klunder thuiskomen van ’t ziekenhuis. En 10 uur vroeg Willemien of 

ik pudding wilde maken, want zij was druk met de was, dus heb ik de pudding gemaakt. De 

kinderen smulden er heerlijk van. Jufr. Klunderd is ook reeds thuisgekomen. 5 uur. Daar komt 

Toos aangebeldeld. die kwam met ’t bericht, dat ik naar Velp moest komen. Daar we 

vannacht naar Huissen vertrokken. Ze vonden ’t bij Klunderd wel erg jammer. Maar ik zei dat 

ik wel weer terug zou komen. Ik heb me klaar gemaakt. En hebben Toos en ik bij Klunder 

eerst brood gegeten. En toen nar Velp. In Velp gekomen was alles druk aan ’t pakken. Om 2 

uur vannacht zouden we vertrekken. En zijn we niet naar bed gegaan. 

 

17 Mei 

2 uur. Op weg naar Huissen. De fam. Bon en Buurman gingen ook mee. ’t Was een hele stoet. 

Eindelijk konden we vertrekken en was alles gereed voor de start. ’t Was een vermoeiende 

reis. Er moesten we over Elden heen. 8 uur. Eindelijk thuis. ’t Huis heeft 1 voltreffer gehad. 

Wat zach ’t eruit. Ene ruïne. Er is veel gestolen, de meubels waren de buurt op. Bij ons stonde 

vreemde meubels. De naaimachine weg enz. enz. 

 

18 Mei 

We moeten ons gaan melden dat we in Huissen zijn. Marie en ik moeten naar ’t klooster gaan 

werken. Dat is ingericht als gemeentehuis en centrale keuken. Boven de gang van ’t klooster 

klaar gemaakt met Riek Hegeman en Corrie Vervorselen. Het is er niet ongezellig, en in de 

keuken moeten we toen brood klaar maken voor de jongens. Hulppolitie, politie, distributie 

personeel, burgemeester, notaris enz. 

 

19 Mei 
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Broeder kok geholpen met ’t koken. 

 

20 Mei 

1ste Pinksterdag naar de H. Mis in de veiling, uit de H. Mis weer naar ’t klooster want de 

jongens staan alweer op brood te wachten. ’s Avonds door Wim Roelofs op de motor naar 

huis gebracht. 

 

2de  Pinksterdag 

Bemmel bezichtig en Huissen wat er zoal kapot was. Met Wim Roelofs op de motor. 

 

15 Juni 

Naar Velp. ’s Avonds ben ik met Ans naar toneelvereniging Kunst en Genoegen geweest. 

Wim Pele speelde er ook aan mee. Die was in die tussen tijd ook uit Duitsland thuisgekomen. 

 

18 Juni  

Weer naar huis, thuisgekomen had ik een uitnodiging gekregen voor vanavond. Een feest voor 

keukenpersoneel politie en distributie personeel. 7 uur. Op weg naar café Derksen. Eerst naar 

Corrie Vervorselen. Marieke Kropmans was er ook reeds al bij Vervorselen, zodoende gingen 

gedrieën naar ’t feest. ’t Was er wel gezellig. Leo Egberts uit Etten een van de hulppolitie 

kwam naast me zitten. En hebben we samen de hele avond gedanst. We konden best met 

elkaar. ’s Avonds door Leo naar huis gebracht. In huis gekomen was ’t erg donker en licht 

kon ik nergens vinden. Zo hebben we in ’t donker noch pap gegeten en is Leo daarna 

vertrokken. 

 

19 Juni 

’s Middags om 2 uur weer naar ’t klooster. De broeders vond ’t niet mooi van mij dat ik niet 

met hem gedanst had. 

 

20 Juni 

We zijn van plan om iets uit te spoken. Dus leggen we brandnetels bij Bartje Berber de politie 

in ’t bed. 

 

21 Juni 

Berber is niet te spreken. Hij had vannacht ’t hele bed ten onderste boven gegooid. Hij had 

gedacht dat er vlooien in ’t bed waren, maar toen had hij de brandnetels gevonden. Naar ’t 

nonnenklooster. De zusters Borgia geholpen. 

 

23 Juni 

Na de gehele dag de zusters geholpen te hebben bij Gene gaan bonnen plakken. 

 

25 Juni 

Afscheid genomen aan ’t klooster, want de paters kwamen weer in ’t klooster, dus alles moest 

opgeruimd worden. Dus hoefde wij ook niet langer te komen. Een gezellige tijd hadden wij 

daar meegemaakt. Broeder kok vond ’t erg jammer dat wij hem nu gingen verlaten. En hij 

vroeg of wij hem niet zouden vergeten en noch eens bezoek bij hem wilde brengen. 

 

26 Juni 1945 
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Thuis weer druk aan den arbeid. 

 

27 Juni 

De distributie leisteres komt vragen of ik wat voor haar wild maken en krijg ik van haar een 

schoenen formulier. 

 

5 Juli 

Met Anneke Batrai naar Delde. Vanaf de veiling zou er vanmorgen een auto 

 

Vrijdag 14 Sept 1945 

In de krant staat vermeld ’t geld moet voor 26 Sept. ingeleverd zijn. 

 


