MIJN INTERVIEW

Voor mijn interview ga ik op bezoek bij nonkel Herman.
Nonkel Herman is de broer van mijn opa. Hij ligt in het
ziekenhuis omdat hij heel veel last heeft van reuma. Hij
heeft hierdoor ook zijn been verloren en moet nu nog lang
revalideren. Tijdens mijn interview was er bij nonkel
Herman veel bezoek van vrienden van zijn leeftijd. Ook zij
vertellen graag mee over vroeger.
Dit is een foto van Nonkel Herman uit de “oude doos”

1)

Hoe gingen jullie ergens naartoe?

Te voet. We mochten nooit ver weg gaan. We speelden in de omgeving. Onze
speelplaats was “ den achtersten bos ”.
2)

Wat is je leukste herinnering aan je kindertijd?

Mijn jeugd is eigenlijke één leuke herinnering. Na zoveel jaren is het lelijke
weggegooid.
3)

Hoe zag jullie school eruit?

Onze school bestond uit een aantal gebouwen met daarbij een speelplaats. De
klas zelf was een groot lokaal. In het midden stond een kachel, vooraan een bord
en aan de muren hingen vele foto’s.
4)

Waarmee speelden jullie tijdens de speeltijd?

We speelden met knikkers, tollen, … We hinkelden, springtouwen, deden
tikkertje en verstoppertje. We voetbalden ook veel. In het begin was dit met
een zelfgemaakte bal, later kregen we een echte bal.
Tijdens de oorlog hielden we ons ook bezig met coloradokevers te vangen. We
verzamelden deze in een grote glazen pot die we meebrachten naar de klas. Hoe

meer kevers, hoe liever de grote mensen dit hadden. Deze kevers brachten heel
veel schade aan de gewassen op het veld.
5)

Waar ben je naar school geweest?

Onze kleuterschool hebben we doorlopen bij de nonnekes (de school waar ik
vandaag naar toe ga). Toen gaven de zusters nog les. Zij leerden ons tekenen,
prikken, bidden, zingen, knippen en plakken. Voor de lagere school gingen we naar
de jongensschool in Baardegem.
6)

Hoe verwarmden jullie de klas?

Met een grote kolenkachel. Die stond in het midden
van de klas. Daar hingen we onze thermos koffie aan
om warm te houden. Elke week was er iemand
verantwoordelijk om de kachel aan te steken. In de
winter was het er altijd koud.
Hier zie je een foto van zo’n klas.
7)

Wat waren jullie schoolvakken?

We kregen Godsdienst, moedertaal, rekenen,
aardrijkskunde, muziek, turnen en tekenen. We kregen
alleen Frans als we ervoor betaalden. Meester Mon gaf dan
Franse les onder de middag of na de schooluren.
Dit is een foto van “Meester Mon”

8)

Wanneer gingen jullie naar school?

We hadden meer dagen les dan vandaag. We hadden alle dagen les met
uitzondering van donderdagmiddag en zaterdagmiddag. De vakanties waren ook
korter dan vandaag. De herfst –en krokusvakantie bestonden toen nog niet. Ook
de grote vakantie begon maar vanaf half juli.
We hadden ook meer studiejaren. Toen was er nog een zevende en achtste
studiejaar.

9)

Welk speelgoed hadden jullie?

We hadden een springtouw, een voetbal, hoepels, tollen en in de meimaand
speelden we met meikevers. We hingen ze aan een touwtje en lieten ze daarna
vliegen. Er was geen TV of computer. Soms deden we ook ruitje tik. We tikten
een paar keer op de ruit en liepen dan weg. (eigenlijk een beetje zoals belleken
trek!). Soms fopten we de mensen ook door aan portefeuille een zijden draadje
te hangen. Deze legden we dan op straat en was het wachten tot iemand deze
opraapte …
10)

Heb je nog herinneringen aan WO2?

In Moorsel is er ooit een vliegtuig neergestort en in Baardegem werd een trein
stuk geschoten. We moesten te voet naar Aalst gaan omdat er geen treinen meer
reden. Ik herinner mij ook het lawaai van een Duitse tank die in de Bollebaan
reed.
Ik deed mijn communie tijdens de oorlog. Mijn moeder had hiervoor konijnen
gekweekt. Twee dagen voor mijn communie waren deze allemaal gestolen. Mijn
moeder had toen heel veel verdriet.
11)

Wat is het grote verschil tussen vroeger en nu?

We hadden niets en toch waren we gelukkig. Nu hebben kinderen veel meer en
zijn ze daarom niet gelukkiger. Ook was er minder lawaai. Vroeger in de winter
kon ik echt zitten luisteren naar de stilte
Hierbij bedank ik mijn nonkel dat hij tijd wilde vrijmaken om één en ander te
vertellen over vroeger.

Klara De Bie
09/12/07

