
Hij schreef het volgende: 
 
21-12-1925 is de dag dat ik geboren ben. Ik ben opgegroeid op de 
boerderij Kanaalstraat 12 in Beringe. Mijn eerste schooldag was in april 
1931. De schooltijd was een mooie tijd. Toen zijn wij voor de eerste keer 
met de school en de leerkrachten naar de speeltuin geweest. Dat was 
iets aparts want daar was ook een kleine dierentuin bij. Toen Prinses 
Juliana en Prins Bernhard getrouwd zijn kregen wij allemaal een beker 
met hun foto erop. 
In 1939 ben ik van school gebleven en op de boerderij van Vader gaan 
werken. Dat was een hele verandering maar je was er zo aan gewend. 
 
Maar toen brak de oorlog uit. Op 10 mei 1940 moest ’s avonds alles 
verduisterd worden en moest je om 11 uur binnen zijn. De jaren 40 – 45 
zijn voor mij zowat verloren jaren geweest. Maar het ergste wat ons is 
overkomen dat is toch 8 oktober. Toen zijn wij, mijn broer Grad en ik, 
door de Duitsers opgepakt en zijn wij met 125 mannen van Beringe 
onder bewapende soldaten te voet naar Venlo naar het station gebracht. 
Daar moesten wij de trein op naar Duitsland. 
 
We zijn in verschillende kampen geweest. Na dagen kregen wij ons 
eerste eten en drinken. Maar niet veel.  Naderhand werden we in 
groepen verdeeld.  
Na diverse bombardementen en uren lang gelopen te hebben om uit dit 
vuur te komen, kwamen we bij een kerk waar geen glas meer in zat. 
Daar konden wij op wat stro gaan liggen zonder dekens. Alles was koud 
en nat. Dat was in het laatst van april. Toen zijn we bevrijd. We hebben 
gepakt wat we nodig hadden en zijn aan het lopen gegaan. Eten en 
slapen deden we op de boerenbedrijven. 
 
Dat ging allemaal goed totdat de Engelsen ons naar Warendorf in een 
kazerne brachten. Van daaruit zijn wij naar Hengelo gebracht en 
uiteindelijk weer in Beringe gekomen.  
 

 Kerk Beringe. Herbouw na oorlogsschade. 


