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De jonge jaren van Opa Kraak

lk woonde vroeger naast de school (mooi makkelijk). Dat was de Christelijke school bij het
marktplein. Wij kenden geen schoolkleding. Het leren begon bijjuffrouw Faber. Lezen,

schrijven, rekenen. Daarna werd het uitgebreider met aardrijkskunde, geschiedenis. We
hadden een leuke juffrouw maar als je straf kreeg, moest je de hand ophouden en kreeg je

een paar tikken met een liniaal. Als je in de hogere klassen kwam, dan moest je strafwerk
maken. (tafels van 10, 50 keer opschrijven enz.)

De vakken die ik leuk vond waren aardrijkskunde en sport. Wij zaten in de klas met plus

minus 25 kinderen. Er waren in Oldemarkt in totaal 3 scholen de Katholieke school de

Christelijke school en de Openbare school. lk zat op de Christelijke school, die toen ook al de

Ark heette. Na school gingen we hoepelen, knikkeren en schoolgevesten houden tegen
andere scholen. Ook gingen wij zwemmen in het Mallegat bij het'Martensmolentje'. Eieren

zoeken op de landen achter het Veerhuis. En in de herfst zochten we beukennootjes,
hazelnoten, bramen en we haalde ook wel eens kattenkwaad uit iets als belletje lellen met
mijn vrienden en dat vonden wij geweldig. lk maakte ook lampjes zoals een knijpkat.
Daarmee kon je geweldig ver schijnen in het pikkedonker.

Toen de winter kwam gingen we ook wel sneeuwpoppen maken en sneeuwballengevechten
houden met bunkers en tegen elkaar en schaatsen. Soms organiserende de schoolleiding
schaatswedstrijden. Vaak werd ik eerste met schaatsen. lk heb nog verschillende prijzen

gehaald met de schaatswedstrijden.

Wij hadden na de oorlog ook dorpsfeesten. Toen werden de straten leuk versierd met
dennenboompjes en sparren en allemaal soorten vlaggetjes van lint en ook van stof. We
gingen toen feest maken in op het dorpsplein bij het Mark, met muziek van de muziekkorps

en dronken veel limonade. Soms gingen we achter de meisjes aan. Daarvoor was het immers
'feest'.

Thuis hadden we toen nog geen tv, die bestond nog niet. Maar we gingen spelletje doen,
zoals kaarten en mens erger je nieten. Ook lazen we vroegerveel. Erwaren boekjes en die
heten Bruintje Beer en nog veel meer mooie boeken ! Wij hadden thuis een kat ( een grote
zwarte kater) die ging altijd mee als ik boodschappen moest doen. Wij hadden ook een

konijn en kippen. Eerst hadden we grote kippen maar die hebben we in geruild voor kippen
die wat kleiner zijn, dat zijn dwergkippen.

lk had thuis wel een eigen slaapkamer. ln mijn bed kon ik ook lekker lezen. Na school had ik

een hele mooie tijd met mijn vrienden. School is wel leuk, maar na school had ik nog veel

meer schik. lk ben op mijn 16" jaar in het transportbedrijf gaan werken tot mijn 71" jaar ben

ik gestopt met werken. Nu doe ik nog wat klusjes rond om het huis en in huis. En af en toe
komen Steven en Carise Kraak nog wel eens langs en dan vertel ik graag over vroeger. Dat

waren nog een tijden..

Steven kraak, de ark gruoq 0


