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Troeger was fret net zo [euÉ. afs rut affeen wzarerl le menserl a?-flL 7vlíjn oma
glnq nclilr scítoof tíj{ens de z'wereffoorfog. Zíj verteffe {at ze vroeger
foyenínaar scfroofglng oy frouten É.fomyen omíat aníers fraarfíets zou
worlen íngerwmen íoor d.e. Duítsers. A[s ze oy scfi..oofwarerlmoesten ze de

É.fomyen ín le É.bmyen6aÉ. doen^ Troeger zat ooÉ. kfas L 2, 3 erl 4, 5, 6 6Lj

efÉ.aar ín een foÉ.aaf [us je ftaímaar z [oÉ"a[en ín íe he[e schoo| Dat Fun je je
tocfi. níet voorsteffen! Ze scfrrevenmet een Éroontjes yen die je ín een

ínÉtyotje moest [oen" ze Eregen gescfríedenís en aarlríjÉ.sÉwnle met een soort
grote yfaten en ze feerden [ezen met fr.et aay noot míes 6or[.

Troeger syeeffien ze aftíj6 met ÉníÉ.É.ers, nu ooÉ. wefmaar níet zo veef afs

toen- Ze gíngen toutvtje syríngen erl ze syeeffie ooÉ. t,aak met een froeye[,
'Wanawer het sfecht weer was gíngerl ze oy schoof aftíj[ teÉ.erterl of werÉ.en- Ze

{eden ffit thuís ooÉ. affeen ínyfaats vanwerÉ.en de{en ze raalsgeffetjes met
een steen^ Ze [eden nooít ecfrte syeffetjes ffi"e we nu loen rnclar vroeger
yoníen ze [ít normafe en'feuÉ.e syeffetjes en É.enlen ze le syeffetjes níet ffi.e

wi mu frebbem- Jvlíjn orlla. was fret ouíste kínítfruís. Ze tnoest vaa"É. mee

hefuen oy le hoerleríj. Ze moest 6íjv. voor erlrtíL scfrooftíjl koeíenmefÉ.en en
fraar moe{er hefuenmet fr.e.efveef É.fusjes.

Troeger aten ze s'ochtens 6ruín lroog 6roo{met een gfas me[É. ffi.e ze zetf haí
gemofÉ.en^ 's lvlí[dags aten ze warm, meestafgroertte uít frwt eígen tuín en

een É.[eín stu0je yfees. De meeste merlserl fradden zetfs geeny[ees. 's Atonls
aten ze hruírt Oroodmet soms zef gemaaÉte jam eroy. Ze sfteyen ín een

6e[stee, sorns wefmet z'nvíeren ín een 6eístee. En afs je een ouíere 6roer
fr.advart fi danmoest fre ín het feger. íoen fret oorfog was fra.ffien íe meeste

menserl onlerduíÉ.ers ín huís. Jvlíjn oma fi"aar vaíer enmoeíer haffen ffie
ooÉ. ín fruís toen ze rwg É.[eín was. AG je er trw oyer naíenÉt frjÉt het freef eng

maar toen was het {at mínler enq mcwr wef gevaarfrjÉ..

oot fradlen ze geen tv en fiailen ze geen auto. Ak míjn orníL ergens heen
wíffie moest ze a[tíjí oy le fíets. Ten douche was er ooÉ. nípt. Er was geen
waterfeífrmg. Een É.eer yer weeÉ. gímgenmljn onul erl fraar zusjes ín íe to66e.

Ze wasten zícftmet het zeftre water. De anlere {agenwasten ze zíchmet
een wasfr.r"nfie en míjn omcl mocht ooÉ. níet e[É.e [ag scfrone fr.feren aant- Tr
wcLS "vroeger 6íj míjn oma tfruís geenwasmachína ze wasten affe É,ferenmet , ]

frun haníen. ía",l ,.i LtuÉ {] , i(
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