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Toen ik een klein meisje was.

Speelde ik altijd dicht bij huis met mijn vriendinnetje Nelie.
Maar vaak moest ik ook op mijn kleine broertje Okke passen en op zijn vriendjes. Maar gelukkig, in april
1939 ging ik naar school.
Dat was toen zo, later werd het augustus.
Naar school! Eindelijk leren lezen en niet meer zelf verhaaltjes bedenken.

De school was groot, de lokalen en de banken ook en de juffrouw was streng.
Lezen was stom, want díe letters kende ik al gauw, maar je moest alt'rjd luisteren naar een ander kind.
Taal en rekenen was ook gemakkelijk, nee, de school viel erg tegen.
AIleen het speelkwartier was echt leuk.
Leuke dingen met rekenen? Ja, een telraam, maar dat was er thuis ook wel. 7

Tussen de mÍddag lopend naar huis, want dat was vlak bij.
We aten dan warm, 's maandags altijd trommelkoek, want dan moest Mem
wassen.
Anders aardappelen met groente en jus, maar niet altijd vlees.
Zaterdags bruine bonen of kapucijners met spek en uitjes.
Bruine bonen vond ik niet lekker, maar ik moest er wel voor bidden, net als Bartje, maar die deed het
niet. Heel soms aten we pannekoeken. Dat schreefje toen nog zonder n achter panne. Pannenkoeken,
daar was ik dol op, met suiker of met stroop. Tegenwoordig kun je wel 50 soorten krijgen.
Dat was toen niet zo.

in 1940 kwam er oorlog met Duitsland en toen kon je al gauw heel veel eten niet meer krijgen. lk zat
toen in de tweede klas. ik had nog niet verteld dat er bij ons op school l juf was en 3 meesters. De

kinderen werden over die drie verdeeld en er waren 6 klassen.

Thuis had ik 3 broers en 1 zusje. Maar toen ik L0 jaar was kreeg ik er een zusje bij en toen ik 1-2 jaar was
nog één. Dat was in L942 en in 1944, dus midden in de oorlog, want díe duurde tot L945.
Onze kachel stond midden in de kamer tegen ee muur.
Het was in de oorlog moeilijk om er genoeg brandstof voor te krijgen.
ln mei was het grote schoonmaak en dan werd de kachel achteruit geschoven en kon dus niet meer
branden, al was het soms nog erg koud. Nee, dan is centrale verwarming toch wel erg fijn. Huisdieren
hadden we niet, want m[n Mem was bang voor honden en katten.
Op school schreef ik met een potlood of met een kroontjespen.
Die moest je dan telkens in een potje met inkt dopen en je maakte heel gemakkelijk vlekken.
Thuis had ik niet een eigen kamer, ik sliep zelfs met mijn zus Weltje in één bed. Pas toen ik naar de Ulo
ging kreeg ik een eigen kamertje.
De Ulo was ook in Balk, maar voor de H.B.S. moest je naar Sneek en voor de Kweekschool ook.
Einde.
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