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ZONDAG 17 SEPTEMBER ‘44
’s Morgens erg veel vliegen; verder was het

tamelijk rustig. ’s Middags na het eten be-

gonnen ze te schieten. We hebben 2 uur in

de kelder gezeten; vreselijk was het. ... Toen

het over was ... gingen we naar de Barch-

man Wuytierslaan. Ik heb twee scherven

gevonden. Papa kwam ons achterop. Hij

was vreselijk boos. Wij gingen weer naar

huis. We stonden te praten en daar komt

mevrouw Van Helsdingen en die zegt: ‘Er

zijn parachutisten gevallen in Ede en Wa-

geningen.’ Alle Duitsers leken wel gek. Ze

reden en liepen als dronkenlui. Het was

waar. Er waren duizenden parachutisten op

de Renkumse hei gevallen. Ik ben benieuwd

hoe dat zal aflopen.

ZATERDAG 7 OCT.  
Vanmorgen 20 vliegtuigen overgekomen.

Alle mannen tussen 16 en 50 jaar moeten

zich melden. Ze gaan naar de IJssellinie. Ze

VRIJDAG 13 OCT. 
Vanmiddag ging ik met [zusjes] Annemieke

en Nieske even naar [vriendin] Maaike [Tee-

rink]. Toen we terug kwamen hoorden we

de vliegtuigen. [Britse] bommenwerpers!!!

We hoorden een vreselijk geloei en we ren-

den bij Van Sloten binnen; de ramen rinkel-

den, verder niets. Toen gingen we verder. We

waren net op het hoekje van de [De] Bos[ch]

Kemperlaan en de Utrechtscheweg. Op-

eens kwamen er weer vliegtuigen over. Een

geweldig geloei. We renden een huis bin-

nen (van juffrouw Voorhoeve) en ik keek

achterom en zag een regen van zwarte din-

gen. Opeens een klap en het regende kalk

en allerlei ander spul. Ons hele hoofd zat

vol. Er was schijnbaar niemand thuis, want

ik zag niemand. ... Opeens komen er een

jongen en een meisje van boven gerend. Ze

waren dus toch thuis. … De jongen zei: ‘Ren

maar gauw de Steven van der Hagenlaan

in.’ Ik met Annemieke op de arm rende

naar Wijnbeek. Nieske kwam achter mij

aan sukkelen. ... Ik dacht dat die bommen in

het Soesterkwartier gevallen waren. ... Toen

zag ik dat de bom nog geen tien meter van

ons af gevallen was toen we nog in dat

huis zaten. ... Thuis was het vreselijk. Mama

was al druk aan het ruimen, zag ik. Papa

was niet thuis. Tante Trijn liep te huilen.

Oom Wout was ook aan ’t ruimen... Ik vond

een scherf, die zo heet was dat ik hem

bijna niet vast kon houden. …

[Het woonhuis van Elisabeth raakte zó

zwaar beschadigd dat het gezin moest

worden ondergebracht bij andere mensen

van de kerk aan de Pieter Bothlaan.]

Onlangs ontdekte Museum Flehite het dagboek van een tienermeisje uit het laatste jaar
van de Duitse bezetting. We kenden herinneringen van mensen die toen kind waren,
maar een dagboek is op het moment zélf geschreven. Dat is uniek voor een Amersfoorts
kind en zeldzaam voor heel Nederland! Hier volgen de indrukwekkendste passages.
Elisabeth was de oudste dochter van de gereformeerde predikant E.T. van den Born en
woonde aan de Johan van Oldenbarneveltlaan 28. 

moeten daar werken. De hele stad zit vol

SSers. Bah, mispunten. … Mama is brood

halen. Je mag de stad niet in en daarom

koopt iedereen bij Berkenbosch hier op de

Berg, een hele rij staat er voor de deur. Ik

zou mama net gaan vervangen [in de rij],

maar toen ik op de Utrechtscheweg liep

zei een Duitser ‘Binnen vijf minuten van de

straat af of ik schiet je neer.’ ... Er komen

net weer vliegtuigen over. Die hebben hun

bommetjes al laten vallen, denk ik. Afijn,

op hoop van zegen.

Elisabeth midden op een gezinsfoto van 1938
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23 FEBR. 
Er is vandaag een Duitser doodgeschoten.

2 jongens hebben het gedaan. 1 hebben ze

gepakt. Geslagen dat ze hem hebben! Je

zou ze villen, gewoonweg. Ze hebben toen

bij een andere jongen huiszoeking gedaan

en ze hebben hem gevonden met zijn … ra-

diotoestel! Verder geen nieuws. … Ze schie-

ten hier nog geregeld als het mooi weer is.

15 MAART
... We krijgen ... uit Zweden brood, boter en

gort, 1 brood per persoon. ... Vanmiddag

heeft mama de Zweedse margarine ge-

haald. Ze zeggen zelfs dat we rijst, sar-

dientjes en chocola uit Portugal krijgen,

maar ik moet het eerst nog zien. ...

DINSDAGMORGEN [20 MAART]
... Juffrouw Brouwer [zei] dat er 10 jongens

uit het Kamp [Amersfoort] waren doodge-

schoten op de Appelweg, bij het kerkje. Ze

liggen er nog. Ik mag er niet heen, wat ik

trouwens ook niet zou willen; dat blijft je je

hele leven bij. ... Ik kan nu geen Duitser

meer zien. Ik wou dat ze nu al in de hel za-

ten voor mijn part.

DINSDAG [17 APRIL] 
...Net kwam er een Duitser om inkwartie-

ring. We krijgen er 4. We hebben er geen

hoogte meer van, ze trekken weg en onze

hele laan heeft inkwartiering. Maar ze zeg-

gen dat het maar voor kort is. ‘k Mag het

hopen.

DONDERDAG [19 APRIL]
’t Is vreselijk. ... Ze zijn vlakbij. Aan drie kan-

ten: Nijkerk, de Eem en Achterveld. ’t Is een

vreselijk gebulder. ...

MAANDAGMORGEN [23 APRIL]
Ze hebben vannacht zo verschrikkelijk ge-

schoten met kanonnen en mitrailleurs, van

hier naar de Tommies [Canadezen] en van

de Tommies naar hier. Er zijn hier vlakbij gra-

naten ingeslagen, op de Marnixlaan, op de

Regentesselaan bij Sierkunst, bij het Appel-

kerkje. ‘k Heb de hele nacht niet geslapen.

... Ik vind het zo griezelig! ...

WOENSDAG [25 APRIL] 
We hebben heerlijk geslapen in de kelder.

... Ze schieten nog steeds. Ook weer op de

torens. Daar zit een Duitsche uitkijkpost. Er

is een hele hap uit [de Onze-Lieve-Vrouwe-

toren]. Reuze zonde!

VRIJDAG [4 MEI] 
... Nederland is bevrijd!!!!! Leve het Vader-

land!!!! ... Het werd als extra bericht door-

gegeven. De hele wereld liep op straat. ’t Is

op een vrijdag begonnen en geëindigd. De

radio speelde het Wilhelmus en Wien Neêr-

lands bloed door d’ aderen vloeit.

ZATERDAGAVOND [5 MEI 1945]
’t Is vandaag een idiote dag geweest. ...

We zagen [in de stad] allemaal jongens

van de ondergrondse met machinepistolen

en oranje banden om. Toen ik terug kwam

waren ze aan het vechten. Alle vlaggen wa-

ren verdwenen. Je zag geen bal oranje

meer. De ondergrondse en de Duitsers heb-

ben knap gevochten. Verscheidene doden.

Vanmiddag was het tamelijk rustig. ...

Net vertelde meneer Radstake dat in de stad

de vlaggen al weer hangen, want de Wehr-

machtskommandantur had het zelf gezegd.

Hij liep op de Tommies te wachten. Ze wa-

ren in aantocht. De Duitsers vonden het niet

erg al die vlaggen, maar de stomme onder-

grondse heeft het totaal bedorven met hun

ontwapening. Net schoten ze weer. Ik weet

het niet meer. Alles is één groot raadsel. 

Een volledig afschrift is overgedragen

aan Archief Eemland.

Piek Theisens is assistent collectie 

van Museum Flehite.

Elisabeth van Aller-van den Born 
bij het herlezen van haar dagboek:
‘Wat me nu opvalt is dat ik alles zo
matter-of-factish op schrijf, ook zon-
der uiting te geven aan de voortdu-
rende angst waarin we leefden. Bom-
bardementen, beschietingen, een va-
der die niet thuis mocht slapen ter-
wijl wij niet mochten weten waar hij
was, razzia’s in de straat. Mijn kinde-
ren zeggen dat ik door de oorlog ben
gevormd, en dat is misschien ook wel
zo. Ik had tamelijk veel verantwoor-
delijkheden voor een kind van 12, 13
jaar.’

Elisabeth in 1943, opnieuw in het midden




