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Het verleden van mijn oma....

ln de tijd toen mijn oma nog kind was, ging het er heel anders aan toe. ln die tijd kon
ze zich prima vermaken. Als het zomer was en de sperzieboontjes klaar waren moest
ze helpen met de bonen plukken en dan ook helpen met de puntjes er af te halen.
Ondanks datze een klein kind was.

Als het winter was moest ze helpen voer voor de schapen klaar te maken. Ook
hadden ze kippen en konijnen. De vader maakte het eten voor hun zelf klaar. Dat
was bieten en wortelen.

In die tijd was er veel armoede. Er was dus geen geld om voer te kopen voor de
dieren. Ook was er oorlog. Er was niets te koop. Alleen als je veel geld had of iets te
ruilen dan kon je wel iets kopen.
Thuis aten ze veel stampot. Ze leden geen honger zoals veel mensen in die tijd.
Omdat haar vader alles zelf verbouwde en ook wel eens een kip of konijn slachtte,
hadden ze ook een varken in de schuur. Ze kregen veel stampot met spek en worst
erin. Ze aten meestal ook bonensoep en daar werd dan een varkenspoot, varkensoor
en varkensstaart in meegekookt. Bij bonen en erwtensoep werd roggebrood en spek
gegeten. Dat was spek dat men kookte in de bonen en erwtensoep.

Haar vader had schapen haar opa geiten. Ze dronken veel schapenmelk en
geitenmelk. Schapenmelk kochten ze btl de melkboer die elke dag voorbij kwam,
maar die was niet eerlijk, want die deed vaak water erdoorheen. Dan kreeg je hele
dunne melk.

Haar moeder naaide de kleding zelf, omdat er geen geld was om kleding te kopen.
Ook door de oorlog was er niks te koop. Haar moeder maakte jurkjes van gebloemde
kussenslopen, van luiers en grote bonte zakdoeken. De knieën moesten bedekt
blijven.
Het was ten strengste verboden toen een keer een meisje op school kwam in een
korte broek. Ze werd naar de hoofdmeester gestuurd. Ze werd naar huis gestuurd en
mocht pas terugkomen als ze een rok of jurk had aangetrokken.
Er waren geen pyjama's voor de dames, maar witte katoenen nachtjaponnen met
kantjes en roeseltjes.

Oma woonden in een kleine kamer. Er was een slaapkamer. Daar stond een bed en
een bedstee in. Men kookte op een fornuis die brandde op turf en hout. Één keer in
de week kreeg het huis een grote schoonmaakbeurt. Dan werden alle stoelen
gewreven met boenwas, de vloer gedweild en de ramen gelapt. Vloerbedekking had
men nog niet. Ze hadden een houten vloer. Alleen onder de tafel werd een strooimat
gelegd. Die mat voelde aan als papier. Je moest er ook heel voorzichtig mee
omgaan, Men moest met een ketel op het fornuis koken.

Oma deed veel spelletjes: knikkeren, hinkelen, touw$e springen, verstoppertje,
slootje springen en nog veel meer. Op school deden ze ook aan: voetbal, slagbal en
handbal.
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