
Regionale dagboeken van tijdens de Tweede Wereldoorlog 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben veel mensen hele nare dingen meegemaakt, zoals 

beschietingen, honger en onderdrukking. Gelukkig hebben sommige mensen hun ervaringen 

opgeschreven in dagboeken. Deze dagboeken zijn erg belangrijk omdat ze ons laten zien hoe het leven 

was in die tijd. Door deze persoonlijke verhalen te lezen, kunnen we beter begrijpen hoe de oorlog 

mensen heeft beïnvloed. Deze dagboeken herinneren ons er ook aan hoe belangrijk het is om in 

vrijheid te leven en respect voor elkaar te hebben. Het is dus belangrijk om deze dagboeken te bewaren 

voor de toekomst, zodat we niet vergeten wat er is gebeurd. Toekomstige generaties kunnen dan leren 

van deze verhalen en ervoor zorgen dat zulke nare dingen nooit meer gebeuren. 

Enkele tijd geleden ontvingen wij na afloop van een van onze Battlefield Tours een dagboek over de 

Oorlogswinter van 1944-1945 in het Land van Heusden en Altena. In het dagboek staat onder andere 

geschreven: ‘Als we de volgende dag met een tas vol broden het schoolplein opkomen, horen we het 

afschieten van de Engelse kanonnen. Van alle kanten komen er mensen aanrennen om hun vege lijf te 

redden in de schuilkelder. Even later is deze helemaal vol. Het schieten blijft aanhouden, we eten een 

stuk brood voor de ergste honger. Tegen elf uur wordt het stil en we gaan wat melk koken en dan naar 

bed.’ Dit laat ons zien hoe heftig de beschietingen in het Land van Heusden en Altena zijn geweest en 

hoe zwaar dat is geweest voor de inwoners. Door onder andere dit dagboek krijgen we een steeds 

beter beeld van de situatie tijdens de winter van 1944/1945.  

Door deze dagboeken krijgen we ook een beter beeld van de bezetter. Zo weten we nu door de 

dagboeken dat bijvoorbeeld tijdens de periode van de Slag om Kapelsche Veer (december 1944 – 

januari 1945) de Duitsers verschillende bidstonden (kerkdiensten) hebben gehouden voorafgaand aan 

de strijd.  

Kortom, dagboeken over de Tweede Wereldoorlog zijn van onschatbare waarde voor ons begrip van 

deze periode en bieden belangrijke lessen voor de toekomst. Het is belangrijk dat we deze verhalen 

koesteren en bewaren voor toekomstige generaties, zodat we kunnen blijven leren van de 

geschiedenis en ons inzetten voor een vreedzamere wereld. Heeft u nog een dagboek liggen? Of heeft 

u deze al een keer gedigitaliseerd? Het Oorlogsmuseum heeft altijd interesse in deze waardevolle 

verhalen! Opdat de verhalen nooit vergeten zullen worden! 


