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Het verleden van miin opa

Vrije tijd

Mijn opa speelde ook wel leuke spelletjes zoals: knikkeren, verstoppertje, haasje
over bokje springen, hoepelen, touwtje springen en rondjes draaien midden op de
weg zolang tot je duizelig werd. Mijn opa deed dat spelletje wel eens, hij is toen in de
sloot terecht gekomen vol met water, en moest voor straf zonder eten naar bed.
Hij speelde in de zomer graag met andere kinderen uit de buurt en in de winter
speelden ze mens erger je niet, domino, sjoelen, enze zongen ook liedjes.
Maar hij vond fietsten ook leuk, dat heeft hij geleerd met een fiets zonder zadel en
zonder banden.

Het eten

Mijn opa at vroeger vette worst en spek, maar ook wel roerom, dat is een meel met
hete melk wat je zolang moest roeren tot het gaar was, dan kon je het eten.
Gebakken grutten at hij ook ,en dat kan je nog steeds kopen in de winkel. Lekkere
toetjes kreeg mijn opa helemaal niet. Maar hij kreeg wel honing op het brood want
zijn vader had bijen. Zijn moeder maakte het eten klaar op een oudenryets fornuisje
met 4 kookgaten erin die ze elke week moest poetsen met kachelpoets, dan bleef het
mooi zwart. ln dat fornuisje werd hout en turf in verbrand, soms werd dat het zo heet
dat het van boven helemaal rood werd.

School

Mijn opa heeft vroeger op school gezeten. Hij heeft daar minder geleerd dan dat wij
nu leren. Rekenen heeft hij geleerd uit een boekje, dat vol stond met sommen. Hij
moest dat allemaal uit zijn hoofd leren, en de uitkomst van de sommen moest hij op
papier zetten. Op tafel tussen de kinderen in, stond een potje met inkt en daar
schreven ze mee. Aardrijkskunde moest hij ook uit z'n hoofd leren, als hij dan wist
waar de plaatsen of rivieren waren, moest hij naar voren komen en het aanwijzen op
de kaart. Mijn opa vond geschiedenis leren niet zo leuk. Als iemand van de klas aan
het klieren was, moest hij/zij in de hoek staan, op de gang of nablijven en strafiuerk
maken.
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Huizen

Vroeger zagen de huizen er vanbinnen heel anders uit dan nu. Mensen met een
groot gezin zaten vaak dicht op elkaar gedrukt in het huis. Het gezin van mijn opa
woonde ook in een klein huis. Er waren maar 2 kamers en een zolder. ln 1 kamer
moesten ze eten en bezoek ontvangen. Achter die kamer was nog een slaapkamer.
Op zolder was ook nog een slaapkamer. De jongens sliepen samen in een bed en de
meisjes ook. Het was niet koud in de winter, want ze sliepen onder 4 dekens. Ze
hadden geen geld voor nieuwe bedden. De bedden van toen waren heel anders dan
nu, het onderbed was gevuld met kaf, dat was heel gewoon in die tijd. Kaf is een
vliesje van graan, dat niet opeet.

De 2" wereldoorlog

Mijn opa heeft de 2'wereldoorlog meegemaakt. Ze zaten toen op en er kwam,
opeens een vliegtuig neerstorten op het schoolplein. Voor de zekerheid moesten de
kinderen uit de klas onder het schoolbankje zitten. Mijn opa was 9 jaar toen ze
bevrijd werden.
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