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lnterview met Opa Hendrik de Boer op woensdag 12 september 2OL2-O9-L2

Vraag 1" > Was het koud in huis?

Antwoord > Nee, want we stopten kolen in de kolenkachel.

Vraag 2 > Wat deed je na school?

Antwoord > Dan zat ik meestal een spel te spelen, bijvoorbeeld Mens Erger Je Niet. Maar ik kon niet

goed tegen mijn verlies.

Vraag 3 > Was het koud op school?

Antwoord > Soms wel.

Vraag 4 > Wat aten jullie vroeger?

Anhsoord > Alles wat in de tuin zat. Kool, rode bieten, boontjes en wortelen.

Vraag 5 > Wat voor lampen hadden jullie in huis?

Antwoord> petroleumlampen maar in de oorlog carbitlampen. Ver na de oorlog kwam pas elektrisch

Iicht

Vraag 6 > had je een fornuis?

Antwoord > in de winter binnen op een vierkant fornuis! Buiten zomers in het stookhuis daar werd

ook het water gekookt voor de was.

VraagT > wat was je werk?

Antwoord > opa heeft altijd op de boerderij gewerkt. Toen opa t2 jaar was leerde opa melken.

Vraag 8 > Hadden jullie wel eens vakantie van school?

Antwoord > nee, eerst niet. Opa weet nog dat hij met zijn moeder een paar dagen naar familie in

Amsterdam is geweest. De eerste vakantie van opa was samen met oma met de Boerderijreizen naar

Sauerland, Duitsland. Toen was opa al 46 jaar oud en had hij dus zijn eerste vakantie omdat de

kinderen toen de boerderij over konden nemen en dus konden melken.

Vraag 9 > Hoe ging jij naar school?

Antwoord > lopend naar de school in blesdijke .'s Morgens vroeg ging opa met een buideltje brood

op de rug naar school en kwam pas na 4 uur thuis omdat het ruim een half uur lopen was. Pas vanaf

de vijfde klas kreeg opa een fiets.

Vraag 10 > Vondtje school leuk?

Antwoord> Opa vondt school écht NIET LEUK!!!

Vraag 11- > Wanneer kregen jullie jullie eerste trekker? En hoe oud was u toen?



Antwoord> Ongeveer 50 jaar geleden kregen wij onze eerste trekker. Opa was toen ongeveer 27 jaar

oud.

Vraag L2 > Hoe deden jullie het werk op het land?

Antwoord > Met één paard! Het gras maaien ging wel eens met twee paarden maar dat was dan

samen met de buurman. Ploegen en eggen deden we ook met de paarden tot de trekker kwam.

Vraag L3 > Hoe molk je de koeien?

Antwoord> Met de hand.

Vraag 14 > Waar kwam de melk dan in?

Antwoord > De melk kwam in 30 liter melkbussen. Die werden dan opgehaald door de melkventer

met paard en wagen. Onze melk ging naar de melkfabriek op 't Thij ( waar nu garage Marco van Beek

zit ).

Vraag 15 > vondt je het melken leuk om te doen?

Antwoord> Jawel hoor. Maar als het regende niet en op maandag morgen ook niet omdat opa

zondags wel eens wat laat op bed kwam.

Dit was mijn interview met mijn opa. Groetjes van Marith de Boer, Groep 7 van de Ark in Oldemarkt.
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