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Vraag 1. Wat deed u in het weekend? : heel vroeger ging ik op zaterdag nog naar school en zondag

ging ik naar de kerk. En vaak ging ik met mijn vader in de natuur naar planten soorten zoeken. En

zaterdag dat ik niet meer naar school hoefde ging ik met mijn vriendin huiswerk maken en met de

poppen spelen en verstoppertje spelen ja dat deed ik wel in het weekend.

Vraag 2. Wat was u lieveling's speelgoed? : nou ik speelde vaak met poppen ja met m'rjn babypop

soms deed ik dat het echt mijn eigen levende kindje was ja en dat was het wel.

Vraag 3. Had u ook een huisdier? : nee dat mocht niet van m'ljn vader maar toen ik vijftien was had ik

een kon'rjntje en toen had mijn vader daar een hok voor gemaak maar toen is hij overleden omdat

de Duitsers hem gevangen hielden en vermoord hebben ja dat was weljammer dat hij niet kon zien

hoe ik dat konijntje had verzorgd.

Vraag 4. Had u ook vríenden of vriendinnen? : ja eentje op de lageren school toen ik elf was en daar

deden wij samen huiswerk en wij liepen samen naar school en naar huis.

Vraag 5. Hoe heette u school? : ik zat op een meiden school en als je daar klaar was kon je daar ook

studeren.

Vraag 6. Deed u vaak wat in het huis houden? : nee ik was bang dat ik eigenlijk alles verkeerd deed

maar ik had wel een groentetuintje en daar had ik wortels en bloemkool en zo en ik ging heel graag

taarten bakken en koekjes en koken dat soort dingen.

Vraag 7. Had u ook een lieveling's boek? : ja ik had een boek dat zo familíe verhaal was ja dat vond ik

een heel mooi boek en toen kwam deel twee uit en ik wilde dat boek graag maar het boek mocht

niet verkocht worden omdat het een Joodse schrijfster was ja dat was heel jammer dat heeft indruk

op mij gemaakt en ik mocht het niet weten waarom dat niet verkocht mocht worden en toen mijn

moeder een keer een Joodse winkel in ging werd ze de hele tijd gefotografeerd dus dat was gevaarlijk

om bij Joden in de buurt te komen.

Vraag 8. Zat u ook op een sport? : nee ik was daar een beetje te zwak voor want ík was vaak ziek

maar aan de ringen hangen en de brug vond ik wel leuk.

Vraag 9. wat waren u hobby 's? : nou breinen en zwemmen en dat heb ik van mijn vader geleerd.

Vraag 10 . had u een radio? : ja w'lj hadden een radio en een platenspeler waar je tien platen in kon

doen en op een knopje moest drukken heel spectaculair in die tijd.
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