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Inleiding 

“Een buurt vol verhalen” is één van de deelprojecten 
van het integratieproject “Prettig kennis maken” van 
Welzijn Leeuwarden, daarin staat ontmoeting tussen 
allochtone en autochtone burgers centraal. 

Met “een Buurt vol verhalen” laat Welzijn Leeuwarden 
15 allochtone en autochtone bewoners uit de wijken 
Bilgaard en de Vrijheidswijk in Leeuwarden aan het 
woord. 

Tijdens de bijeenkomsten zijn er herinneringen      
opgehaald over VROEGER 

Weet jij nog met wat voor speelgoed je speelde?,    
welke liedjes je zong? Wat je moest leren op school? 
Wat voor kattenkwaad er werd uitgehaald? Hoe vaak 
je gewassen werd?  

De antwoorden op deze vragen zijn te lezen in dit 
boekje. Tijdens de bijeenkomsten hebben wij de     
verhalen opgeschreven, de deelnemers hebben 
foto’s, documenten, filmfragmenten en voorwerpen 
meegenomen om hun verhalen te illustreren. 

Uiteindelijk heeft Welzijn Leeuwarden “een Buurt vol 
verhalen” ontwikkeld. Daarnaast is er een               
“Een kast vol verhalen” een tentoonstelling gemaakt 
van alle verhalen en illustraties.  

Hiermee hebben we de verhalen van de bewoners uit 
de wijk Bilgaard en de Vrijheidswijk ook zichtbaar  
gemaakt voor anderen bewoners. We hopen met het 
project meer kennis en begrip voor elkaar in de  
wijken te creëren.  

Hedi Rijpstra 
Hikmet Kesici 
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In dit boekje staan verhalen van: 

Zahia Moussaoui  



Op de lagere school moesten we altijd 
strak rechtop zitten met onze armen op 
onze rug achter de stoelleuning. Dan 
zat je niet te friemelen of zo. Als een 
paal rechtop. Heel strak. Zo bleef je 
lekker rustig. En ik weet nog wel dat we 
op het schoolplein altijd kringspelletjes 
deden, maar dan praat ik natuurlijk wel 
alleen over de meisjes hè. En nou 
woonden wij vlak naast de school en 
om duistere redenen moest ik altijd 
zeggen wat voor spelletjes we zouden 
spelen en ik wist nooit wat. Ik was niet 
zo’n baas. Helemaal niet! Maar dan 
zeiden ze;  “Coosje mag het zeggen’ 
en dan dacht ik o jeetje. Dus ik wachtte 
altijd tot het negen uur was en de bel 
ging en dan holde ik altijd als een haas 
naar school. Zo kon ik vermijden dat ik 
het weer zeggen moest, want ik kende 
maar één spelletje en dat was “Roosje 
ontmoet” , maar daar was iedereen al 
lang op uitgekeken  

Coos  Strahuau  

Eerst hadden we krijt. Een griffel heette dat, en een lei. En een sponsdoos. Met een nat sponsje daarin en daar 
deed je een groene erwt in of een bruine boon en die gingen dan spruiten. Dat werden dan plantjes met wortels en 
zo. Iedereen deed dat! 
Iedereen had een ronde sponsdoos. Aan de ene kant zat dat sponsje en aan de andere kant een stukje zeep.  
Dus dan maakte je met dat sponsje de lei, dus dat wat je geleerd had, weer schoon. Je hoefde nooit papier weg te  
gooien. Het was wel ideaal hoor. 
Toen kwamen er inktpotten in de banken en als je dan wat ouder was mocht je met een kroontjespen in een schrift-
je schrijven. We moesten beginnen met streepjes trekken, bladzijden vol! 
“Het pinkje moet slurpen over het papier”; zei de juf. Dat vergeet ik nooit meer. Dat “slurpen over het papier” .  
Ik heb er nog een kromme pink van! 

Holly Visser-Bruinsma  

Je had Hantum, daar woonden wij, dan had je 
Hantumhuizen en Hantumerbuurt. 
Dat waren drie dorpjes.  
En in het midden stond de school op een hoek,  
De kastelein woonde er tegenover. 
De Nederlands Hervormde school.  
Daar gingen we allemaal  heen.  
We moesten anderhalve kilometer lopen om bij 
school te komen.  
Allemaal op klompen. Niemand had schoenen. 

Wieb Wijnsma 
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Ik wilde wel naar school maar dat kon niet. Ik moest mijn moeder helpen, Ik heb veel geleerd van mijn moeder. 
Koken en het huishouden doen. Van mijn vader leerde ik bidden en de Koran kennen. Mijn vader zegt altijd; 
“Jammer dat jij niet naar school bent geweest”, maar ik vond dat ik mijn moeder moest helpen. Toen ik achttien 
was ben ik getrouwd en kreeg ik kinderen. Ik was veertig jaar toen ik het alfabet leerde. 

Najaat Khalil Karim 
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Ik had altijd zo’n honger op 
school. Misschien is dat niet het 
goede woord, maar als je jong 
bent dan kun je natuurlijk altijd 
wel eten. Dus wat gebeurde er op 
de lager school? Tenminste, bij 
mij, maar ook bij vrienden van 
me. 
Wij jatten onderweg naar school 
zandraapjes of wortelen van  
tuinen. Die name we mee en dan 
had je een bank met zo’n  
onderbank en daar stopte je dat 
in. En dan had ik kennelijk een 
mesje of zo en dan zaten we 
tijdens de les raapjes te schillen 
en zo stilden wij onze honger.  
Dat weet ik nog heel goed hoor. 
Ik spreek dus eigenlijk over de 
oorlogstijd hè.  
Er lag waar ik woonde veel land, 
ook bouwland. Daar verbouwden 
de boeren zandraapjes.  
Die waren zo heerlijk! Het sap 
liep er eigenlijk uit, zeg maar… 

Piet Stelpstra 

 
 
Wij gingen in Somalië niet naar school, maar wij moesten wel de Koran leren lezen. 
Dat deden we niet thuis. Ook niet in de moskee of op een echte school. Het was 
gewoon ergens in een grote kamer. We zaten met allemaal jongens en meisjes op bij 
elkaar, we waren ongeveer 5 jaar. Er werd een stukje van de Koran voorgelezen en 
dan moesten wij dat herhalen.  Als we een stukje kenden gingen we naar het  
volgende stukje. Zo leerde wij het Arabische alfabet. 

Nimo Hassan Hussein,  Anab Jama Mahamed 

In Marokko is het onderwijs bijna hetzelfde als hier.  
Eerst leren we de Koran. Dan gaan we naar de basisschool. We 
hadden op school negen vakken; bijvoorbeeld één docent voor 
rekenen, een docent voor cultuur, een docent voor  
Arabisch, een docent voor Frans, voor sport, maar ook een docent 
die ons leerde over de Marokkaanse regels. Na de basisschool heb 
ik geleerd om kleding te ontwerpen, maar die opleiding ben ik na 
drie jaar gestopt. Wij moesten het  Arabische alfabet leren, maar 
ook het westerse. 
Eerst moesten we de tekens met puntjes zetten, daarna mochten 
we met potlood de puntjes met elkaar verbinden.  
Zo leerden wij schrijven. 

Asmae El Hanafi-Sebti 
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Aftelrijmpjes 
 

Alle kinderen leggen hun  
handen bij elkaar in een kring. 
Er werd een liedje gezongen en 
daarbij werden  alle handen om 
de beurt aangetikt.  
Degene wiens  hand  aangetikt 
werd op het laatste woord van 
het liedje  moest een moeilijke 
opdracht doen.  
Dit spelletje wordt door jong en 
oud gespeeld. Wij hebben het 
de laatste keer gespeeld met 
mijn vader. We waren aan zee 
en daar liep een ijsverkoper. Ik 
kreeg de opdracht om voor 
hem ijsjes te gaan verkopen 

Asmae El Hanafi –Sebti 
 

Wij speelden zo verstoppertje. 
We gingen in een kring staan 
en er werd een liedje gezon-
gen. Degene die aangewezen 
werd mocht zich gaan verstop-
pen. Degene die het laatst over 
was moest de andere kinderen 
zoeken. 

Anab Jama Mahamed 
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Toen ik tien was. Ik ben opgegroeid in Amstelveen. En in de laatste oorlogsjaren, nou alles was verduisterd hè. 
Alles was pik en pikzwart.   
Wij hadden geen gymnastiek  want de school was gevorderd door de Duitsers en wij zaten in één of andere kerk, of  
zoiets. En toen ben ik met een vriendinnetje, op een avond, wij kregen vreselijk veel zin in gymnastiek en toen zijn 
wij door een kelderluik de school in gekomen en naar het gymnastieklokaal gegaan.  
Daar hebben we het licht aangedaan. Alles was pikdonker en ik stond te stralen in het licht.  
We waren zo verschrikkelijk enthousiast. Dus wij de ringen naar beneden gedaan en boven op de banken staan en 
dan zwaaien en doen. O, we leefden ons geweldig uit!  
En toen opeens stond mijn vader in de deuropening: “Zijn jullie helemaal gek geworden?!”. Hij wist niet hoe snel hij 
het licht uit moest doen. En wij werden naar buiten gesleurd. Hij vond het vreselijk eng, Nou heb ik een vreselijk 
aardige vader, dus ik heb er verder nooit meer iets over gehoord. 
Alleen maar; “Nooit meer doen, nooit meer doen”. 

Coos Strahuau 

We speelden in Somalië een  
spelletje met steentjes. Je neemt 
bijvoorbeeld vijf steentjes. Die leg je 
voor je neer. Eén steentje gooi je 
omhoog en voordat je het opvangt 
moet je vlug een ander steentje 
hebben opgeraapt. Daarna moet je 
twee steentjes oprapen en dan drie 
en vier. Als je dat vaak deed werd 
je er vanzelf goed in. 
We speelden altijd buiten voor het 
huis. 

Nimo Hassan Hussein 

 

Wij zaten op de christelijke school en wij 
moesten altijd langs de katholieke school. 
Die zaten achter een hek en we mochten niet 
met elkaar praten. Zij staken dan hun tong 
tegen ons uit en wij zongen dan;  
“Roomse papen zijn geschapen, trekken aan 
de bel en komen in de hel”. 
Dat was toen zo. Je mocht echt niet met  
elkaar omgaan. 

Holly  Visser-Bruinsma 
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Tipelen wordt gespeeld 
met twee stokjes.  
Een korte en een lange. 
Het is de bedoeling dat je 
met de lange stok het 
korte stokje wegslaat. 
Er waren verschillende 
manieren van opslaan. 
De afstand die je  
geslagen had werd  
gemeten met de lange 
stok. 
Als je van tevoren zei; “Ik 
sla 50 stokken” ,dan 
werd dat nagemeten en 
als het niet klopte was je 
af. 

Wieb Wijnsma 
 

Wij speelden nooit veel binnen. Altijd buiten.  
Ik herinner mij dat ik wanneer er ruzie was vaak vocht 
met andere kinderen; ook met jongens! Ik  was wel de 
sterkste dus ik won meestal wel en dan renden ze 
weg. 

Faiza Abdlaghhar 

Ik maakte mijn eigen speelgoed. 
Ik maakte bijvoorbeeld  mijn eigen 
pistool. Dan groef je een diep gat aan 
de slootkant , dat moest wel een diep 
gat zijn, want daar zat de grijze klei. 
Die klei was heel erg goed kneed-
baar. Het was hele mooie klei, net 
zoals die je tegenwoordig voor de 
kinderen in de winkel koopt. En daar 
vormde ik dan mijn pistool van. En de 
andere jongens ook natuurlijk en dan 
gingen we cowboytje spelen. 
Zo’n ding maakte we dan helemaal 
zelf, met alle opsmuk die daar bij 
hoort. Precies zoals die er in de  
werkelijkheid uit zag.  En dan weet ik 
nog dat mijn moeder dat ding dan 
bakte. Niet in een oven, maar ge-
woon in de koekenpan. Ik zie het nog 
zo voor me. Ik mocht er dan niet  
aankomen, want dat moest op een 
zacht vuur anders viel ie uit elkaar. 
En dan had ik waterverf of zoiets en 
daar verfde ik dat ding dan mee. En 
net zoals de cowboys vroeger 
kerfden we streepjes op de kolf om 
aan te geven hoeveel mensen we 
hadden omgebracht. Ik heb natuurlijk 
nooit iemand omgebracht maar ik 
kerfde wel net zoveel streepje als er 
maar op konden. 
Zo maakten we ons eigen speelgoed. 

Piet Stelpstra 
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Er wan geen supermarkt, Er 
was alleen een kruidenier. Zo 
noemde je dat toen. 
En de groenteboer kwam 
langs. En de melkboer kwam 
langs en ook de bakker die 
kwam langs. Tenminste bij 
ons in de straat, was dat zo. 

 
 
 
 
 
 
 

Kerstmis begon voor mij altijd al in maart. Dan kreeg ik een 
konijn. En omdat ik de oudste was moest ik dat beestje dan  
vetmesten. Met kerstmis werd ie dan geslacht en dan stond ik 
erbij te huilen. Als troost kreeg ik dan later het bontvelletje. 
Dat bracht ik dan naar de bonthandel aan de Stationsweg. Dat  
leverde dan negen gulden op.  Dat was een hele hoop geld 
voor die tijd. 

Piet Stelpstra  

Kerstmis… Ja daar werd wel 
speciaal aandacht aan ge-
schonken hoor. Niet heel  
uitbundig, maar je merkte wel 
dat er iets speciaals was.  
En dat was op zondag ook zo. 
Je had dan echt zo’n zondags 
servies, zeg maar, met van die 
mooie dekschalen. Ik heb er 
nog ééntje over van dat ser-
vies, daar staan nou planten in.  
Dat was wel heel erg  mooi en 
door de week gebruikte je dat 
dus niet.  
Met kerst versierde mijn moe-
der de tafel met wat takjes en 
een kerstbal hier en daar. Dat 
zag er dan heel gezellig uit. 
Een kerstboom hadden wij 
eigenlijk nooit. 

Sieta Sjollema 
 

Eerst aten mijn vader en mijn broers. Als zij klaar waren  
gingen mijn moeder, ik  en mijn zussen eten.. Maar dat was 
vroeger. Mijn vader zei; “samen eten is beter”.  Dat is ook veel 
leuker. Bij feestelijke gelegenheden, zoals bijvoorbeeld het 
offerfeest maakte mijn moeder hele grote schalen met lekkere 
dingen klaar. Dat  doet iedereen. Je geeft ook eten aan je 
buren. Ook als er bezoek komt  is samen eten heel belangrijk. 

Faiza Abdlaghhar 



Er werd bij ons wel een speciaal tintje gegeven aan het kerstmaal 
en wij aten dan, nou moet je niet schrikken, want dat was bij ons 
helemaal in; ...spruitjes!  Met Kerst!   
Wij aten spruitjes als zondags-etenl En met de kerst.  En mijn 
moeder die kookte de spruitjes dan in de melk.  Ja, zij heeft de 
spruiten altijd in melk gekookt en dan lag er zo”n heel  vlies  
overheen. Wij vonden dat lekker, we wisten niet anders. Ook op 
de havermoutse pap lag zo’n dikke vlieslaag van de ingekookte 
melk .Die werd dan in stukjes gesneden en iedereen kreeg een 
stukje, want dat was het beste van de melk. Eerlijk waar, wij kre-
gen toen niet anders. Als ik het nou mijn kinderen zou voorzetten 
zouden ze zeggen; “hoepel toch op man!” 
 
De groenten kwamen uit eigen tuin. Dat stukje grond was van de 
kerk en iedereen huurde daar dan een stukje tuin van. Daar  
stonden dan de spruiten op en aardappelen en wortelen en  
boerenkool en zo wat meer. Mijn vader verbouwde dat dan altijd. 
Als we dan bijvoorbeeld boerenkool aten dan werden er één of 
twee kinderen naar die tuin gestuurd om boerenkool te halen. En 
dan niet een paar bossen, want er waren thuis tien kinderen...Ja 
zo was dat toen. 

Wieb Wijnsma 
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Wij zaten niet aan een grote 
tafel. Ook niet als er bezoek 
kwam.  Wij zaten allemaal op 
de grond. Zo, op onze knieën  
in een grote kring.  Zonder 
stoelen. Het eten stond in 
grote schalen in het midden.  
We aten met een lepel alle-
maal uit dezelfde schalen. 
Niemand mocht beginnen te 
eten voordat mijn vader be-
gonnen was. Hij was immers 
de oudste. 
Ik heb gerookt rundvlees 
meegebracht uit Bosnië. Het 
komt echt uit Bosnië, mijn 
zus heeft het opgestuurd. 
Elk jaar werd er bij ons een 
koe geslacht. Mijn vader 
deed dat zelf en een deel 
van het vlees werd gerookt 
boven een houtvuur. Als het 
mooi gedroogd was kun je er 
een heel jaar van eten. 
Ik woonde in een dorp. 
Vlees, fruit, er was genoeg 

Adila Duderia. 

 

Dit mooie tafelkleed  kreeg ik  
toen ik ging trouwen.  Mijn 
moeder is voor mijn uitzet 
gaan sparen vanaf dat ik drie 
jaar was. Dit is een klein 
kleed. Ik heb ook nog dertig 
kleine en grote servetten, 
een groot kleed en nog veel 
meer. 
Het is heel mooi, dus ik  
gebruik het alleen voor  
speciale gelegenheden. 

Asmae Hanafi-Sebti 

 
Wij zaten altijd op de grond wanneer we gingen eten. Eerst aten de 
kinderen, daarna de mannen en daarna de vrouwen. 
Nu is  dat anders. Nu eten we allemaal samen. 

Christin Lourens Mano 
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Eén keer in de week in de tobbe. De 
andere dagen alleen een veeg over 
de snoet. In de oorlog moest mijn 
moeder bij alle kinderen de luizen uit 
het haar kammen. De avond  
daarvoor kwam er eerst karbol in het 
haar en dat stonk verschrikkelijk.  
De volgende morgen werden dan de 
luizen uit het haar gekamd. Ook  
hadden we wel schurft en daar 
kwam schurftzalf op. Ook dat stonk 
verschrikkelijk. 

We wisten niet wat een WC was.  
Wij zaten te poepen op een ton.  
Wij waren thuis met tien kinderen.  
Op vrijdag kwamen ze met paard en 
wagen om die ton op te halen. Dus 
ik, zal je vertellen, wij mochten  
donderdags al niet meer op de ton! 
Die zat dan al barstensvol!  
Op vrijdag hadden we dan een  
schone ton. Daar zat lysol in, dat 
rook zo lekker fris. Wc-papier was er 
niet. Wij deden dat met oude  
kranten. Ooit stond onze dominee 
met foto en al in de krant. Een tante 
was op bezoek en ook zij ging naar 
het hûske. Zij kwam terug en zei; 
“Wat heben jullie de dominee mooi 
ingelijst!”. 

Wieb Wijnsma 

 

Levertraan! Dat herinner ik mij nog levendig ja.  
Wat was dat vies! Dat zat in een fles en daar stond op: 
Draisma Levertraan, uit Leeuwarden. Dat moesten kinderen 
slikken, want daar groeiden ze van. Dat werd dan op een 
lepeltje gedaan, met wat suiker, want anders was het voor 
een kind helemaal niet weg te krijgen. Je nam het wel, maar 
altijd onder protest. 

Mijn moeder, was nogal vooruitstrevend, dus ik moest ook 
af en toe wel wat doen. En één van de dingen die ik moest 
doen was de wasmachine bedienen. Dat was een eigen 
gemaakt ding. Een grote ronde kuip en daar zaten tandwie-
len en een hele lange hendel aan. En dat haalde je dan zo 
piepend heen en weer. Piep Pieep. M’n zus moest ook hoor. 
Allebei een half uur. En dan was de was schoon genoeg en 
werd er gespoeld. Allemaal met de hand natuurlijk, maar die 
tobbe was al een beetje machinaal. 

Douwe van Zwol 

 

Er waren vroeger weinig medicijnen. Als wij 
ziek waren, bijvoorbeeld als we erg moesten 
hoesten, kregen wij altijd veel honing.  Een 
neef en een tante woonden in het dorp. Zij 
maakten honing. Je kreeg het  ‘s avonds voor 
je ging slapen. Dan moest het  ‘s nachts zijn 
werk doen. 
Bij keelpijn of hoest gingen we ook stomen. 
Met heet water in een bak en dan een doek 
over je hoofd. 
 
Muggen waren er vooral in de koelere perio-
des. Er was een middeltje dat je op je huid kon 
smeren zodat je niet geprikt kon worden. Als 
we gingen slapen lagen we onder een net, 
zodat de muggen niet in de buurt konden  
komen. Als er erg veel muggen waren kwam 
er iemand langs met een spuit. Die spoot dan 
alle muggen dood. 

Nimo  Hassan Hoessein 
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Als kind had ik wel eens  kiespijn, niet vaak, maar wel 
soms. Wij spoelden dan onze tanden met zout water of we 
gebruikten kruidnagel. En dan was de pijn weg.  
De tandarts was duur en die moest je zelf betalen . 
In Somalië aten wij best gezond. Er waren toen nog geen 
koelkasten dus alles wat wij aten was vers. Vers vlees, 
verse groenten. Snoep en dat soort dingen waren er niet. 
Wij hadden goede gebitten.  Er waren geen  
tandenborstels. Nu wel, maar toen nog niet. Ook geen 
tandpasta, later wel, maar toen nog niet.  
Wij gebruikten de schors van een speciale boom om onze 
tanden te poetsen. Het was goed voor de tanden en ook 
voor het tandvlees. 
 
Een kind van twaalf jaar in Nederland heeft al heel veel 
vaccinaties gehad en controles.  Dat was bij ons niet zo.  
Ik had vroeger vaak keelpijn. Ik ging dan spoelen met zout 
water en als het te erg werd kreeg ik antibiotica, maar het 
kwam steeds terug. 
In Nederland zijn mijn amandelen weggehaald en nu heb 
ik nergens last meer van. 

Laila Ali Hassan 

Dit zijn mijn handen. Wij, Somalische 
vrouwen, en veel Arabische vrouwen  
gebruiken Henna om onze handen mooi te 
maken. Het is gewoon voor mijn eigen 
plezier. Als om half negen de kinderen 
slapen dan maak ik wat houtskool warm, 
ik gebruik wat Henna en wat heet water. 
Het blijft niet heel lang zitten, ik moet het 
huishouden doen en afwassen en zo….. 

 
Ik ging één keer in de week naar het badhuis. Dat was op de 
Wissedwinger. En, nou ja, daar kon je dus onder de douche. 
Ik woonde in de stad, en daar ging het zo. Wij hadden wel 
een waterleiding, maar er was nog geen douche of  
badkamer. Dus ik ging één keer in de week met mijn moeder 
naar het badhuis. Daar kon je onder de douche of in bad.  
Je moest een kaartje kopen en op een gegeven moment was 
de tijd op en dan klopte de badman op de deur, dan moest je 
je aankleden en dan moest je wegwezen. Maar wij gingen 
ook wel naar het “overdekte” toe op het Catsplein.  Dus,  
lekker even zwemmen en daar kon je ook onder de douche. 
Wij hadden wel vrij snel een geiser dus dan had je wel warm 
water. Maar mijn moeder kookte nog wel op zondagavond de 
was op het gasstel. Maandag was het dan echt wasdag. Er 
was natuurlijk nog geen wasmachine, maar er was wel een 
wringer.  

Sieta Sjollema 
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 Mijn man was eerder getrouwd geweest, maar zijn eerste vrouw is overleden. Hij wilde niet alleen blijven en 
nog een keer trouwen. Ik kende hem goed. Hij woonde vroeger in de bergen. Daar waren geen scholen. Om 
te kunnen leren woonde hij bij ons in de stad. We hadden een goed contact. Hij heeft mij gebeld en gezegd; 
 “Ik wil met jou trouwen, jij kent mij goed en je kent mijn kinderen goed, jij weet alles van mij”. En ik heb ja 
gezegd. Ik was ook verliefd op hem. Op 23 december ben ik vier jaar getrouwd. Bij ons duurt het feest drie 
dagen. Op de eerste dag komen mensen lekker bij ons eten en de vrouwen gaan bij elkaar zitten en maken 
hun handen mooi met henna.  De tweede dag  is er groot feest voor  veel gasten en we eten lekkere koekjes 
en andere lekkere dingen. De derde dag is de officiële dag. Wij hebben niet alleen maar één witte trouwjurk, 
maar speciale mooie kleding voor elke dag van het feest. Op de laatste dag draag je de witte kleding. 

Zahia Moussaoui  

Wij hadden in Somalie geen  disco of zoiets. Na school 
of in de pauzes gingen wij met andere meisjes in het 
lokaal muziek maken. Wij klapten in onze handen of 
trommelden op de  tafels en zongen en dansten met 
elkaar. Het werd  niet goed gevonden als wij meisjes 
na vijf uur nog op straat waren. Meisjes moeten dan 
thuis blijven. Jongens mochten dat wel.  
Jongens en meisjes zijn bij ons strak gescheiden.  
Toen we ouder werden gingen we wel naar een  
theater. Daar traden bekende artiesten op. Maar we 
gingen nooit met jongens en meisjes bij elkaar.  

Laila  Ali Hassan 

Op de eerste plaats waren er de films. 
Ik was een grote fan van Doris Day. 
Muziek; jeugdconcerten heette dat 
toen in die tijd. En ik kreeg af en toe 
wel een kaartje van een echt  concert 
van de geschiedenislerares. Want die 
vond mij we erg aardig, geloof ik. 
Verder was er de dansles, waar ik met 
mijn zus naartoe ging. Ik danste met 
een heel lang meisje waar niemand 
mee wilde dansen, Dottie heette ze. 
Ze was heel aardig. Niemand wilde 
met haar dansen omdat ze zo lang 
was. De jongetjes waren ook allemaal 
nog zo klein, maar ik was al aardig in 
de groei, dus ik had daar niet zo’n last 
van.  
Waar ik al heel vroeg bij zat , was de 
NJN: De Nederlandse Jeugdbond 
voor Natuurstudie. En elke Pinksteren,  
Pasen of zomervakantie was ik veel 
weg. Mijn ouders vonden dat ook  
prachtig want studie vonden ze wel 
leuk, maar dat er veel gevolksdanst 
werd en heel veel muziek gemaakt, 
dat was hen niet zo bekend denk ik. 
En dat ik in elke zomervakantie wel 
verliefd was op één van de meisjes 
aldaar was al evenzeer niet bekend. 
Dat was het zo’n beetje. Ik had een 
druk bestaan. 

Douwe van Zwol 

Ik ben heel leuk aan mijn vrouw gekomen. Zij was zes-
tien en ik was negentien. Wij fietsten zondagavond, 
dat   was vaste prik, naar de Breedstraat in Dokkum. 
En omdat wij kerkelijk georiënteerd waren was daar 
elke zondagavond,  een straatprediking. Daar stond 
dan een dominee en die hield dan een toespraak. Ik 
sta daar met mijn kameraad en er komen een paar 
meisjes aan, en één van die meisjes glijd uit over een 
bananenschil. Ik vang haar op, ik maak een praatje en 
ik zei: “Ik breng jou vanavond thuis”. En het is nooit 
weer uit geweest! Het is nu vijftig jaar geleden. 

Wieb Wijnsma 
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Wij zijn alleen voor de wet getrouwd, 
want beiden waren wij niet kerkelijk. 
Mijn schoonvader heef t onze brui-
loft betaald. Dat was wel uniek. 
Het was op, schrik niet, vrijdag de 
dertiende oktober. Ik ben dus niet 
bijgelovig. En het is hartstikke goed 
gekomen, al heeft het te kort ge-
duurd. Maar ja, zo is het leven. 
Ik had een hele mooie witte trouw-
jurk met een kort sleepje. Als gasten 
waren er natuurlijk familieleden, 
ooms, tantes, neven en nichten. 
Collega’s van kantoor. Wij hebben 
elkaar op kantoor ontmoet, dus dat 
waren gezamenlijke collega’s. wij 
werkten beiden voor de gemeente. 
De receptie was in het Oranjehotel 
aan de stationsweg en daar hadden 
we daarna ook een diner. We zijn 
ontzettend verwend. We kregen 
heel veel cadeaus en bloemen en 
planten en dergelijke.  
Ik heb mijn trouwjurk meegenomen. 
Ik heb hem altijd nog bewaard, maar 
ik ben bang dat ik er niet meer in 
pas. Misschien wil iemand anders 
hem even aantrekken? 

Sieta  Sjollema 

Het was in 1931, zolang is dat dus al geleden, dat ik ge-
boren ben. Ik ben geboren in een soort opvanghuis, een 
armenhuis,want mijn ouwelui mochten niet trouwen. Er 
waren bezwaren van allebei hun ouders. Het had te ma-
ken met dat mijn vader muzikant was. Muzikanten ston-
den niet bepaald in een hoog aanzien in die tijd. Uitein-
delijk zagen hun ouders wel in dat dat niet vol te houden 
was en ze hebben toch toestemming gegeven en toen  ik 
er dus al was  mochten zij trouwen. Vandaar dat zij een 
trouwfoto hebben gemaakt waar ik ook  
opsta. Ik mocht dat nooit weten, zij hebben dat altijd ver-
borgen gehouden, ook voor de familie, Ik kwam er jaren 
later pas achter. Toen heb ik er mijn moeder naar ge-
vraagd en die heeft dat toen gewoon verteld. Toen was 
daar helemaal geen taboe meer op. Ik ben heel blij met 
die foto. Ik vind dat heel bijzonder. 

Piet Stelpstra 

Wij gingen wel naar feesten. Soms was er disco. Of er 
waren moslim feesten. Zo gingen wij uit. Wij gingen met 
vriendinnen, maar er kwamen ook jongens. Je ging uit 
met vrienden. Er kwamen hele families.  
Ik hou van muziek . Er waren ook concoursen van koren 
en dansgroepen. Volksmuziek en volksdansen. 
Je mocht natuurlijk niet heel laat thuis komen, maar vaak 
waren deze dingen overdag. 

Adila Duderia 

Ik heb mijn trouwjurk zelf gemaakt. Maar 
het was toen oorlog en toen kon  je geen 
kleren kopen en toen heb ik hem uit elkaar 
gehaald. De gladde kant naar binnen en 
de doffe kant naar boven en zo  
veranderde ik het steeds weer. Dan werd 
het een jurkje zus, of weer een jurkje zo, 
dan werd het weer een bolero-tje … 

Holly Visser– Bruinsma 
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