
Voorblad.           29. 8. 22.

                                                   Dagboek    

                                                                              

                               van       

                                            Volg deze pijl!          

Martha Feitsma.       

 

 Uit m’n bakvischtijd!!! 

  Ik ben tamelijk groot.  

   “                dik.  Het nieuwste 

   “                breed.         Kapsel 20-8. 22. 

  Ik heb een groote dikke neus.                Met kort en 

  Ik draag een lorgnet.              Hoog 

  Ik heb blond, van voren kort, haar.                Haar. 

  Ik ben 14 jaar en heb reuze lange armen 

 Ik ben op weg om bakvisch te worden!!! 

 

 Degene die in dit boek leest 

 zonder m’n toestemming  is een 

 onbescheiden  mensch. Ik zou 

 hem of haar raden, die nieuws- 

 gierigheid dan ook maar onbevredigd 

 te laten. Heil U!  11 ’12 1922.  

 

 



Pagina 1. Ik ben 14 jaar en 9 maanden.        

29 Aug 1922. ’s avonds 11 uur in bed. 

D. Vanmiddag ben ik met de trein van 4.26 uit Bergen 

 in Leeuwarden aangekomen en heb heel prettig 

 met Grieteke en haar tante Mie gereisd. 

 Grieteke en haar zusje Saarke, m’n eigenlijke 

 vriendin, zijn tot nog toe m’n twee liefste 

 vriendinnen. De eerste is, 18, de tweede 16 jaar. 

 Nu iets over m’n aankomst. Ik had ge- 

 dacht dat Pa en Moe aan de trein zouden 

 staan, maar ik zag niemand totdat ik 

 op ’t laast Judith Drielsma of liever Cohen 

 zag. Ze vertelde dat Pa en Moe naar Gro- 

 ningen waren. Dat was dus geen prettige 

 thuiskomst. Toen ben ik met Rachel nog 

 een eindje gaan wandelen. We kwamen 

 Saarke tegen, die me zei dat Pa en Moe 

 net thuis waren. Ik heb Moe een eigen 

 gehaakt kussen gegeven. ’s avonds zijn we 

 gezellig thuis gebleven. Daka gezien. 

30 Aug.  Vanmiddag om 12 u. heb ik Saarke uit school 

W. 9 u.  gehaald en toen hebben we weer echt ouder- 

 wetsch gewandeld. ’s Middags heeft het 

 gegoten. Meneer Drielsma, Saarke en Gr 

 hun pa, is van daag getrouwd 

 
 

 



 

Pagina 2.               Gelukkig heb ik m’n boeken voor xschool 

 besteld, zoodat ik 7 Sept. met frische 

 moed weer aan ’t werk ga. 

 ’t Is de dag voor Koninginnedag en er zou 

 vanavond een optocht zijn voor kinderen 

 met lampions, maar tot nog toe nog 

 niets van gemerkt. 

 Ik heb al weer verscheidene meisjes van 

 m’n klas gezien. o.a. Nettie Brederode, 

 m’n schoolvriendin, Willy Hoven, 

 Adri Hoekstra. 

 Moe heeft twee schattige muziekstuk- 

 jes voor me meegenomen n.l. 

 Komm mein Schatz, wir trinken ein 

 Likörchen en Püpchen Liese. 

 Aan dit eerste stukje is een prachtige 

 geschiedenis verbonden, die Grieteke alleen 

 weet. Bonjour! 

31 Aug.   Koninginnedag. De heele stad was ver- 

  D sierd met vlaggen. ’s Morgens was er op- 

 tocht, ’s middags waren er wedstrijden 

 op ’t zaailand en ijsbaan, en wedrennen 

 op de Wilhelmina baan. 

 Gisteravond is Grieteke me om 9 uur 

  

 



 

Pagina 3.               komen halen om naar ’t vuurwerk te gaan. 

 ’t was alleen jammer dat het vreeselijk re- 

 gende. Evenwel hebben we lekker gewandeld 

 en heerlijk gelachen. Zij zal misschien na „ 

 dat haar Pa getrouwd is ook een dagboek 

 beginnen. Erg leuk om dat van elkaar 

 te lezen. Saarke wou gister niet mee 

 omdat ze herrie had gehad met tante Floor 

 Ik zal blij zijn als dat mispunt bij hun 

 weg is 

1 Sept.   ’s Morgens heb ik boodschappen gedaan en 

   V. ’s middags heb ik Saarke uit school ge. 

 haald en toen hebben we heerlijk gefietst. 

 Bertha, het Duitsche meisje dat bij Rachel 

 is, heeft ’s avonds bij ons gegeten en 

 R. en B. z hebben bij ons thee gedronken 

2 Sept.   Dit is een dag geweest zonder gebeurte- 

   Z. nissen. Net als andere Zaterdagen. Om 

 12 uur wandelen, naar den Prinsentuin 

 gaan, koffiedrinken en eten, uitkleeden 

 in bed stappen, oogen dicht doen en 

 slapen!!! 

 Bertha heeft me nog even geholpen met 

 m’n Duitsche taak. 

  

 



 

Pagina 4. 3 Sept.   Van daag trouwt Meneer Drielsma 

Zondag   met Juff. Roos Velleman, een zuster 

 van de gestorven Moeder van Saarke 

 en Grieteke. De kinderen Drielsma 

 zijn allen met: Floorke naar Groningen 

 om daar ook een prettige dag te hebben 

 Ik moet eerlijk bekennen dat ik veel 

 van de Drielsma’s houd, vooral heel 

 veel van Grieteke, die in heel veel op- 

 zichten precies zoo is als ik. Van Saar- 

 ke houd ik ook veel, zij is m’n boe- 

 zem. Mieke en Willem zijn ook 

 heele lieve kinderen en dan is er 

 nog Louis, wat ik daar van schrij 

 ven moet weet ik niet. 

 ’s Middags ben ik naar een voetbalmatch 

 geweest Frisia- Alcides of liever Leeuwar- 

 den, want A( Meppel )was niet gekomen. 

 L heeft met 3-1 gewonnen.[1] Reuze schan- 

 de voor Alle Frisianen. Na den match 

 heb ik me flink verveeld en want ik kon 

 niemand van de familie vinden. 

 Ik denk, dat ik me opgeef als lid van de 

 Joodsche Kraaivereeniging. Niks voor mij! 

  

 



 

Pagina 5. 4 Sept.   Ik heb m’n Duitsche taak ingeleverd en 

    M. Mieke heeft haar herexamen voor Wiskun- 

 de gedaan. Ik ben benieuwd hoe of ze ‘t 

 er af gebracht heeft. M’n boeken voor 

 school zijn gekaft en wel thuis gekomen. 

 Die zorg tenminste uit m’n hoofd. 

 Om 9 uur ben ik met Juut van der Kaars 

 en Bettij van der Woude naar het zwem 

 bad ,, De Groote Wielen geweest. ’t was 17. 

 In ’t begin koud, maar later heerlijk. 

 Ik heb nu net met Judith en Pa en Moe 

 gewandeld. Verder niets bijzonder, alleen 

 nog even dat Grieteke weer scheel gek is. 

5 Sept.   Mieke is door haar herexamen. Ik ben 

  D. haast net zoo blij als zij zelf, dat ze 

 er is  !!!! Jetje Turksma, die met haar 

 examen heeft gedaan, is gezakt. 

 Tante Roos heeft me gevraagd of ik a.s. 

 Zaterdag bij hun wil komen bedienen 

 en blijven eten en ik denk ook wel slapen. 

 Ik vind het dol gezellig. 

 Kleine Gretha is vandaag voor ’t eerst 

 naar school geweest. Ik heb haar 

 om 121 en om 4 uur gehaald en om 2 uur 

  

 



 

Pagina 6.  gebracht. Na vieren hebben Grieteke en ik 

 gewandeld. Saarke kon niet mee om- 

 dat ze zooveel huiswerk had. 

 Morgen moet ik weer naar school. Ik 

 vind het heerlijk dat ik er weer heen 

 ga, want …. al te veel is ook niet goed! 

6 Sept.   Weer voor ’t eerst naar school geweest net 

  W. een klein kind! ’t was weer echt gezellig 

 We zitten met z’n zestienen 

 Ik zit naast Nettie en als we het 

 heele jaar zoet zijn ( nooit stout ), dan 

 mogen we naast elkaar zitten en nog 

 wel vlak voor de lessenaar. Daka gezien 

 Om 12 uur ben ik naar de Wielen 

 geweest, : eerst heerlijk in ’t water en 

 toen nog met Juut en Agelien Gramser 

 geroeid. Toen ben ik naar Saarke gegaan, 

 die van daag niet naar school was ap 

 omdat ze zoo’n pijn in haar schouder 

 had. Grieteke gaat ook een dagboek 

 beginnen. De taak, die ik voor Duitsch 

 had was goed. Bij me in de klas zitten: 

 To Boers  : Esther Wuite :Anneke Oosterhoff. 

 Guus Niermeyer : Ali Bontekoe : Leonie Leverbosch 

 Martha Feitsma  : Klaar Honig : Nanny Sybenga 

 Nellie Brederode :  Willy Hoven : Ida de Groot 

 Lien Luitingh.  : A. Gramsma  : Lucie de Groot : Alida Welling 

  



Pagina 7. 7 Sept   Een heele gewone schooldag, zonder intermezzo’s 

    D. of zoo iets. Vanmiddag ben ik weer voor het 

 eerst naar pianoles, maar ik speelde vree- 

 selijk slecht. ’t Was net of ik suf was, maar 

 heusch, dagboek, ik had goed gestudeerd 

 want ik denk telkens maar aan R.E.O.!!!! 

8 Sept.   Marktdag. Een doodgewoone boere dag. 

   V. ’s Avonds had ik hoofdpijn en ben wat vroe- 

 ger dan anders naar bed gegaan. 

9 Sept.   Ik heb bediend bij Drielsma, om half 

  Z twee ben ik er heen gegaan, heb toen 

 nog een eindje met Saarke gewandeld, 

 toen koffie gedronken en toen begon het. 

 Er waren veel menschen. Saarke en ik 

 hebben taart bediend en Grieteke en 

 haar tante, drank. Wij (met z’n 3 en) 

 hebben ook aardig wat likeurtjes naar 

 binnen geslikt. Na afloop heb ik bij hun 

 gegeten. na Het eten zouden we nog wat 

 wandelen, maar toen begon het te 

 regenen maar toch hebben Griet en ik 

 nog even ge(k)uierd. Louis Velleman, 

een niet mooie, maar ook niet leelijke  

Jongen (alleen een beetje geel) is geloof ik 

 
 

 



 

Pagina 8.  verkikkerd op haar, want hij zweeft de heele 

 dag om haar heen. Ik ben zoo neutraal 

 als ik weet niet hoe, ’t is hier ook zoo’n 

 rotplaats, zonder bosjes hosjes !!! 

 Ik heb nog vergeten dat ik vannacht 

 bij Griet geslapen heb goddelijk in één woord 

       Adieu. 

10 Sept.   Prachtig weer, ’s morgens gewandeld, ’s mid- 

  Zon. dags met Saarke naar de Friso Bios- 

 coop geweest van half 4 tot half 7. 

 We hebben gezien  : Het brillanten hals 

 snoer, heel mooi. ’s Avonds heeft Saar- 

 ke bij ons gegeten en thee gedronken 

 Om 10 uur hebben we haar naar huis 

 gebracht.  

11 Sept.   Kleine Jette wordt 2 jaar. Ik kan me 

     M. niet voorstellen dat ik nu al 2 jaar 

 „tante” over haar ben, en zelf ben ik 

 nog maar 14, ofschoon ik er wel ouder 

 uitzie! Van Moe en Pa heeft ze een 

 bontje en mofje, van mij: een beer op 

 wieletjes gekregen. Gistervanavond heb 

 ik David Carels weer eens gezien, die me 

 lief dag zei: We zijn Bij Rachel  

  

 



 

Pagina 9.  en Beike op visite geweest, Oom Jan en tante 

 Esther, Oom Jo, tante Ka en Bertha 

 waren er ook. 

12 Sept.   Om 12 uur is ’t beginnen te regenen. 

   D Anders hadden we korfballen op ’t land 

 gehad, maar nu is ’t over gegaan. 

 xGrieteke heeft vanmiddag een wollen 

 muts bij ons gekocht en toen zijn we 

 nog wat gaan wandelen en hebben 

 Pinm gezien. Zoet, zoet, zoet!!!!!!!!! 

 Nu is Moe kwaad dat ik de heele 

      F middag uit ben geweest  en nu moet 

F ik alleen thuisblijven. Mij een pil! 

 Ik denk altijd maar: ’t Gaat zòó 

 over me heen. 

13 Sept.   Ik moest op school terugkomen om de  

   W. fouten uit m’n taak te verbeteren. 

 Toen heb ik Saarke uit pingel gehaald. 

 Maar om 5 uur ben ik naar huis gegaan 

 wegens het rotweer. 

14 Sept.   Niets gebeurd, alleen dat ik naar 

  D pianoles was en m’n les goed kon. 

 Streep aan de balk!  

  

 



 

Pagina 10. 15 Sept    Saarke en ik hebben ons aangegeven 

   V. op dansles bij Meneer Leviet   We 

 hebben de danszaal ook gezien Voilà 

  lampjes  Als iemand deze tee- 

  piano  keening zou zien zou 

 stoelen   hij ook wel zeggen; wat 

 moete dat beteekenen, maar voor mij is t 

 voornaamste dat ik deze danszaal 

 onthoudt! 

16 Sept    Saarke is onze gast geweest erg leuk 

  Z Om n half negen heb ik haar naar 

 huis gebracht. Grieteke is weer smoor 

 verliefd? (of wat anders?) op Ici Velle- 

 man, een jongen, die zegt dat hij 

 zoo knap is! en dat hij altijd 

 getailleerde kleeren draagt. Ba, 

 wat een dandy! 

17 Sept     Vanmiddag met Saarke en Piet naar 

Zondag.      Schaaf geweest, waar matinée 

 was. ’t was er dol gezellig en vol hos- 

  sjs jes! Er was een mooi orkest met 

 David Carels als chef d’orcheste. 

 Hij speelt magnifique. Ik heb 

 een portie slagroom en een glas fosco [2] 

 



Pagina 11.  Saarke het eerste en chocolade en Grieteke 

 lach niet lieve lezer een portie slag- 

 room en een glas bier. Ik geneerde me 

 er voor. Maar enfin; ze heeft nog gelijk 

 dat ze zich niet aan een ander stoort 

18 Sept.    Een dag waarin totaal niets gebeurd is! 

  M. A, ja. toch. Ik heb een mooi school- 

 tasch gekregken, een soort acte tasch. 

 Wat zal ik nou goed leeren! Leonie lamp 

19 Sept.    Zie Maandag 18 Sept eerste regel. 

   D ’s avonds moesten Pa en Moe even een 

 schootstpap en toen ben ik even 

 bij Rachel en Bus geweest. 

 Ik kom tot de ontdekking dat ik ver- 

 bazend dik word :     Zon raar zijn 

 m’n verhoudingen wel niet maar 

 och, een beetje dikker of dunner, grooter 

 of kleiner, daar moet je maar niet 

 op letten. 

20 Sept.    Doodelijk verveeld  ’s middags. 

    W 

21 Sept.    Een echte dondersche dag: 

   D. s’Avonds m’n haar gewasschen, zoo 

 dat het me nu plat op m’n hoofd 

 
 

 



 

Pagina 12. zit. 

22 Sept.    Ik ben in een reuze kwaade bui. 

   V.  Vanavond voor het eerst club van 

 onze school. Onze heele klas zou 

 zoo’n beetje ontgroend worden. 

 Maar vanavond is het de dag 

 voor ons Nieuwjaar en daarom mag 

 ik niet. Anneke Oosterhoff, een 

 aardig meisje is gekozen. 

23 Sept.    Niets. Nieuwjaar. telkens maar 

   Z. landelen of wandelen. 

24 Sept.   Nog Nieuwjaar. zie boven. We 

   Z hebben een schattig portret v. Jette gekregen 

25 Sept.   Ik vind dat m’n dagboek een 

  M. beetje de saaie kant uitmar- 

 cheert en daarom zal ik probeeren 

 om het wat pittiger te maken. 

 Vanavond ben ik naar het 

 Haagsche strijkkwartet geweest 

 Het was bijzonder mooi. Er w 

 speelde één Joodsche man mee 

 Sam Swaab een reuze hobbel 

 

  Tijdperk van Rust !??!  

 
 

 



 

Pagina 13.   Woensdag 6 Dec. 1922 in bed. 

 Hier begint weer een ander gedeelte, want ik ben 

 25 Nov. 15 jaar geworden. Omdat Moe m’n 

 dagboek gevonden en gelezen : had ben ik er een 

 tijdje mee opgehouden. Reden zie bldz 9 FF. Vanaf 25 Sept. Tot 6 Dec 

 ben ik veel uitgegaan : Abonn. Harmonie: 

 De opgeknoopte, die werd afgeknoopt, Kunst 

 aan Allen: De wedloop met de schaduw, 

F Bioscoop: Hamlet, Vadertje Langbeen. 

  Ik profiteer wel goed, maar dat moet 

 ook, want . . . . . . .  

 Vanavond was ik naar dansles bij Men. 

 Leviet, een aardige .. man. We hebben 

 geen leuke leuke club, ongeveer 15 meisjes 

 en 2 jongens. En wat voor jongens!!!! 

 Na dansles (6½ - 7½) ben ik met Saarke 

 mee naar huis gegaan en om half tien 

 heeft Grieteke me naar huis gebracht. 

 Adri Hoekstra is vandaag jarig. We 

 gaan morgen met haar naar de bios. 

 Ik heb geen goeie Sint Klaas gehad, om- 

 dat ik pas jarig ben geweest : Van Pa een 

 riks, van Moe een ons Engelsche drop en 

 

F Theater: ( Voorspel voor Koning Lear en 

    Veldmaarschalk) 

 

 



Pagina 14.  van Jette een groote sleutel geviuld met 

 flikkies, van Saarke een chocoladen [3] 

 bonbonbonbonnière. Nou dagboek tot 

 morgen, ik heb Schlaf. Hammalach!!! [4] 

 P.S.  Piet a commencé aussi un cahier livre de jour. [5] 

Dond.   Vanavond ben ik met Adri, Annie, 

Woensdag     Lien en Netty naar de bios geweest, 

7 Dec.    waar een prachtige film, Mottige Janus 

 gespeeld werd, met in de hoofdrollen 

 Maurits de Vries en Kitty Kluppel. 

Vrijdag.    We hebben vandaag  2 reuze repetities 

  8 Dec.   van Fransch en Geschieden. ’t Is te 

 hoopen dat ik ze goed maak. 

 Grootmoe is Woensdag hier gekomen, dat 

 heb ik vergeten, ik heb een M van 

 haar gekregen en 2 gulden, die ik heel 

 best gebruiken kan. C’est une mer- [6] 

 veille, mais je n’ai pas vu Piet dans 

 2 jours. Ik hoop dat het begint te 

 vriezen anders heb ik heelemaal geen 

 plezier  van m’n schaatsen en m’n 

 witte ijsmuts. Ik heb een bontmanteltje 

 gekregen, het is wel leuk, maar niets 

 voor Leeuwarden, maar enfin, dat 
 

 



 

Pagina 15.  komt goed uit want ik ben ook niets voor 

 Leeuwarden. Ik vind L  x een misselijke 

 stad en het is nog wel m’n geboorteplaats 

 Wanneer je hier b.v een heel gewone jurk 

 of zooals ik een paar mooie puntschoenen 

 aanheb ( sommige menschen vinden ze leelijk) 

 dan weet direkt de heele stad, dat ik!!! 

 puntschoenen draag en dan ziet iedereen 

 vol minachting ( of jalousie ) naar mijn 

 bruin geschoeide voetjes  M’n teenen blozen 

 dan van al dat aankijken, en ze zien zoo 

 rood, dat ik ze gerust voor echte winterteenen 

 kan laten doorgaan. Jèsses bè !!! 

Zaterd.    We zijn pas om half twee gaan wandelen, 

  9 Dec.    omdat ik zoo’n werk had met m’n toilet 

 Ik heb voor het eerst m’n bontjasje aang- 

 had. Ik durfde eerst niet uit huis: Ik 

 had gedacht dat d ieder me zou uitschelden 

 maar alleen Ici, van tante Roosje zei 

 tijger tegen me en voorts merkt hij op 

 dat ik wel een heele menagerie kan 

 krijgen, omdat ik ook al een paarde 

 deken heb,  d.i. m’n geruite mantel. 

 Ik mocht niet op straat en toen  

 



 

Pagina 16.  heb ik 5 bldz. overgeschreven van Rood- 

 rokje, dat ik op onze club van school, 

 die om de 3 weken gehouden wordt, 

 zal voorlezen. Om 9 uur hield ik op, 

 en ging naar Rachel, maar daar 

 was vergadering, zoodt me niets an- 

 ders meer overbleef, dan weer naar 

 huis te gaan. Ik vervelde me een on- 

 geluk en ik heb toen Moe opgebeld 

 of ik asjeblieft ? bij Moe mocht 

 komen.  Het werd toegestaan. 

 Toen ik bij Saarke’s huis langs kwam 

 stonden zij en Grieteke juist aan de deur. 

 Ze hadden een lijstje om m’n portret 

 laten maken. Tenslotte zijn we nog even 

 de p buurt door gemarcheerd en zóó 

 ben ik bij tante Rachel aangeland, 

 waar Moe en Pa op me zaten te 

 wachten. Daar de piano bij tante haast 

 nooit meer bespeeld wordt heb ik het maar 

 even gedaan en ik heb er m’n heele reperto- 

 rio op af gedraaid. Om kwart voor elf gingen 

 we naar huis, ik kleedde me uit, stapte 

 in bed, en deed den oogen dicht.   

 
 

 



 

Pagina 17. Zondag.    Zeldzaam leelijk weer. ‘k Ben om 10 uur 

10. Dec.    opgestaan, heb piano gespielt en toog 

 toen naar Saarke om af te spreken 

 voor den middag. Er was niet veel af te 

 spreken, want ’s middags goot het. 

 Giste . We hebben zang gehad, maar 

 er was niemand van de manlui. 

 Om half tien hebben we nog even ge- 

 danst en erg gelachen. 

Maandag    We hebben 2 repetities gehad, Engelsch 

  11 Dec.    van de onregelmatige werkw, waarvoor 

 Ik een 7 had en een natte his proefwerk. [7] 

 We hebben ook een vaderl. gesch. rep. 

 gehad en toen moesten we net doen of 

 we ergens op een plantage in Indië wa- 

 ren en daar aan kinderen van 8 of 9 

 jaar vertellen hoe dex toestanden vroeger 

 in ons land waren. Ik had waarachtig 

 een 9. Misschien heb ik zelf wel aanleg 

 om Javaan of zoo iets te worden!!! 

 s’ Avonds was ik met Gretchen thuis. 

 Ik ben sinds 2 of 3 weken lid van de 

 feestcommissie voor de uitvoering van de 

 onz club. Henny Postma en Tjik Boomsma ook. 
 

 



 

Pagina 18. Dinsdag.    ’t Lijkt er wel op of het begint te vriezen. 

 12 Dec.    Netty was vanmiddag niet op school. 

 Ze was vanmorgen ook al niet lekker. 

 Ik had gedacht dat Pa om 9 uur zou 

 thuiskomen en m’n kaphandschoenen 

 meenemen, maar nu is hij om half 5 

 gekomen. Zonde! Grieteke krijgt een mooie 

 jurk voor ’t bal van Vriendenclub. 

 Er is een snoezig lijstje om m’n portret ge- 

 komen zóó ’t Lijkt wel niet erg maar 

 och. Omoe,         die hier is uit A’dam, 

 omdat tante Ka ( heel netjes uitge- 

 drukt) een baby verwacht, was van- 

 avond bij ons. Moe was aan ’t breien, 

 een manie van haar voor camisooltjes. 

 Pa, was druk aan ’t levenpuzzelen, 

 en ik, Martha Feitsma, zat te leeren 

 en na dien tijd ijverig te breien 

 aan een maaslap. Ik kan dus ook 

 wel degelijk! en huishoudelijk wezen als 

 ik wil, maar ik wil altijd niet. 

 Ik wou dat ik gevraagd werd voor 

 ’t Elo bal. Ik weet misschien een paar 

 jongens voor mij. voor ’t bal. Ik kom hier 

 nader op terug. Welterusten. 

 

 

 



 

Pagina 19.  P.S.   Ik heb een leuk avontuurtje gehad 

 een heer uit een auto vroeg of ik ook een  

 taartjes winkel Van der Meulen wist, 

 „Nee Meneer,” zei ik, „ik weet Ypes wel.” 

 Ik legde hem uit waar dat was. 

 „Dag juffrouw,” zei hij, nam z’n hoedje af 

 en ging heen. ’t Was een echte hobbe. 

Woensdag.    Op dansles heb ik 2 muziekstukjes 

  13 Dec.   van meneer Leviet gekregen. Erg leuk. 

 Vanavond was ik even bij tante Roosje 

 waar Ici me een paar moppen heeft 

 voorgespeeld. Toen waren we bij Rachel, 

 ik heb wat gehaakt en om half elf heb- 

 ben Beike en ik Omoe samen thuis gebracht. 

 Ik spreek den heelen dag met Gretchen 

 Duitsch, om ’t goed te leeren. 

Donderdag.    Juffr. Kreuiter heeft een klachten 

   14 Dec.    lied voor ons gemaakt op O. C. 

 ’t is eenig. Ze heeft er nog maar 3 

 coupletten van af. Naderhand zal ik 

 ’t wel heelemaal overschrijven. Moe zei van- 

 avond dat Grieteke zulke mooie beenen 

 had. Ik heb haar in 2 dagen niet gespro- 

 ken. Ik had 7½ voor m’n Idioms. 

 

 

 



 

Pagina 20. Vrijdag.    Lien en ik hebben om 12 uur bij Mes- 

   15 Dec.   ker een doos zeep voor Adri gekocht. 

 We zouden Maandag eerst club hebben 

 maar ’t wordt uitgesteld tot Donderdag 

 Dan kan ik Maandagavond naar de  

 Bajadère gaan, een leuke operette. 

 ’t Is te hoopen, dat ik gezelschap krijg. 

 Juffr. Lelsz is ziek en Meneer van  der 

 Berg.  (Natuurkunde) was ix er het 

 eerste uur niet, toen heb ik Roodrokje 

 voorgelezen, wat ze erg leuk vonden. 

 Grootmoe heeft vanavond hier gegeten. 

Zaterdag,    ’t Was 1 van die dagen waarin je 

   16 Dec.    pas beseft hoe nat water is. Het 

 gevolg hiervan was, dat ik bij Saarke 

 kwam en dat ze niet mee wou. 

 Toen ben ik maar naar huis gegaan 

 Menno, het Duitsche jongentje dat 

 bij Saartje is, heeft bij ons gegeten 

 Daarna zijn we naar de bioscoop 

 gegaan. Er werd gespeeld: 

 De Parasiet, een Wild West dra- 

 Ma. Ge’jas, keek telkens naar 

 boven. Willy Hoven en haar 

 
 

 



 

Pagina 21.  moeder zaten naast ons 

Zondag.    Ik ben vanmorgen om half 11 opgestaan 

  17 Dec.    omdat het zulk mooi ! weer was. 

 Om half 4 was ik met Grieteke 

 naar kerk en daarna zijn we naar 

 huis gegaan. Ik heb daar toen gegeten. 

 en theegedronken. Grieteke was gevraagd 

 door Louis van Oom Japie om mee te 

 gaan naar Schaaf of ’s avond, nach 

 Kino! Het laatste heeft zij toen gekozen. 

 Ik snap niet hoe die jongen daar zoo 

 opeens bij komt haar te vragen. Zou er 

 bij hem iets gloeien! (Bij haar is er geen 

 kans voor?) Ik weet nog maar niet wie 

 ik vragen zal voor het bal van onze 

 school. Ici Velleman vind ik tot nog toe 

 de leukste en knapste jongen om te vra- 

 gen, maar er zijn 2 bezwaren n.l: Of zijn 

owel jaar dan wel uit wl is en of hij [8] 

 dan al in dienst is. Louis Sanders is 

 ook wel een knappe jongeling maar 

 het lijkt mij toe, dat hij heelemaal 

 niet dansen kan en hij is zóó bleec, 

 en dat ben ik, (geloof ik) heelemaal niet. 

 
 

 



 

Pagina 22. Maandag.    We hebben rapporten gehad en ’t mijne 

  18 Dec.    was zóó slecht, dat ik het hier niet 

 in wil schrijven. ’t Gevolg hiervan is, dat 

 ik maar weer op les moet bij Meneer 

 Ferwerda. Onze zangschool is uit elkaar 

 Er waren vanavond ongeveer 10 leden. 

 Ik heb Ici ook gevraagd wanneer hij 

 in dienst moet. 15 Maart 

 Om kwart voor 9 ben ik met Cilly op- 

 geloopen naar huis. Ik had de sleu- 

 tel bij me, maar hoe ik ook draaide 

 en wrong, ik kon de deur niet open 

 krijgen. Toen ben ik maar naar  

 tante Ka gegaan, waar Beike en 

 Rachel waren, want Moe was naar 

 „ De Bajadère,” en Pa in de club. 

 Vandaag voor 2 jaar is tante Jetteke 

 gestorven. 

Dinsdag.    Ik was met Grieteke mee naar de 

   19 Dec    naaister. Zij heeft haar jurk gepast. 

 Freule! Anike (A. C.E.W. ) Harinkesma [9] 

 thoe Slooten is vandaag getrouwd 

 met Baron Roëll. Ze zag er snoezig 

 uit evenals haar 4 bruidsmeisjes 

 
 

 



 

Pagina 23. Woensdag.    We hebben vergadering gehad van de feest- 

  20 Dec.      commissie + bestuur. Ik heb ook 

 een rol gekregen en wel Betje, een 

 type van een dienstmeid. 

 Er was vanavond een abbon. voorstel- 

 ling van de Harmonie. Er werd ge- 

 geven „ Het ondeugende vrouwtje.” 

 Ik had er naar toe gemoogt even- 

 als morgenavond naar club, maar 

 wegens brutaalheid mocht ik naar 

 1 van beide. Ik koos het laatste. 

 Waarom zal ik morgen wel schrijven. 

 We hebben 2 weken vacantie van 

 dansles. Freule van Harinsesma is 

 naar Egypte. Goeie reis!!!! 

Donderd.    Een reuze leuke dag. Vanavond club 

     21 Dec.   gehad. Toen hebben wij (3e klas ) een  klach- 

 tenlied gemaakt voor O, voorgedragen, 

 hetgeen er in den smaak viel. Juffr. 

 Kreuiter, die had het gemaakt, en Juffr. 

 Fooy waren allerwezig. De eerste trac- 

 teerde op Congolaises. Er waren echter [10] 

 6 te veel en toen zei Detty, onze presi- 

 dente, dat, degene die het eerste een 

 
 

 



 

Pagina 24.               versje had bedacht van 2 regels, een 

 congolaise zou krijgen. Ze had het 

 nauwelijks gezegd of ik stond al en 

 had het volgende rijmpje: 

 Een driewerf hoezee 

 Voor de commissie van de thee, 

 Ik moest ook een bijdrage doen en 

 ik heb Roodrokje of Geengageerd voor-  

 gelezen, wat erg in de smaak viel. 

 Onze heele 3e klas heeft een klach- 

 tenlied voorgedragen, dat ik hier 

 wel eens in zal plakken, omdat het 

 zoo vreeselijk leuk is. 

 De club was pas om 11 uur uit, wat 

 Juffr. Cremer heel erg vond, want dan 

 zou ze vast niet „ 100 % van de ge- 

 dachten hebben.” 

 Ik zie dat ik al 2x van dat klachten- 

 lied verteld heb. Pardon. 

Vrijdag.    We hebben vacantie gekregen en 

  22 Dec.    ’t was de heele dag erg rumoerig 

 op school. Ik geloof dat ik Jaap 

 Cohen vraag, want ik kwam 

 Louitje tegen, die strak voor zich uit 

     keek. 

 

 

 



 

Pagina 25. Zaterd.    Ik had eerst naar kerk zullen gaan, 

  23 Dec.   maar toen Gretchen me om 8 uur 

 riep, had ik geen zin, en heb toen nog 

 lekker 1½ uur gemaft. Vanavond was 

 ik met Grieteke en Saarke boodschappen 

 doen in de stad. Saarke is begonnen 

 een muts te haken, en ik met m’n 

 rol te leeren, die voor een dienstmeisje 

 flink groot is. Ik heb een nieuw mu- 

 ziekstukje gekocht : Take me_   _  _  _  _ . 

Zondag.    Saarke is vanmiddag bij ons geweest 

  24 Dec.   en Tante Ka, Omoe, Rachel en Jette 

 ook. Een heele familie! Om half 

 9 ben ik met Beike, Oom Jo en 

 Omoe, Grootpa van den trein gaan 

 halen en toen ben ik naar tante 

 Rachel gegaan, waar ik 75 cent gewon- 

 nen heb met kaartspelen. Zoo iets 

 mag ik wel. Ik ben om 1 uur naar 

 bed gegaan. Fijn! Rachel vroeg of 

 ik zondagavond ( Oudejaarsavond) 

 bij haar op wou passen. Ik wil niet 

 want dan kan ik niet bij Grieteke  

 slapen. 

 
 

 



 

Pagina 26. Maandag.    Saarke en ik waren naar de bioscoop 

  25 Dec.   en hebben de film „My boy,” gezien, 

 met de kleine Jackie Coogan in de  

 hoofdrol. Saarke heeft toen bij ons 

 gegeten en ik ben daarna met 

 Gretchen, ons dienstmeisje en Menno 

 naar een feestje ? geweest, dat ik niet 

 bijzonder  vond. Ik ben om half twee 

 naar bed gegaan. Mina, Saartje’s 

 dienstmeisje plaagt Menno telkens 

 met mij, en zei zegt tegen me 

 Menno vindt jou zoo’n lief meisje. 

 N.B.  Het „kind” is 13 jaar en vreese- 

 lijk klein. 

Dinsdag.    Grieteke heeft met ons gewandeld 

 26 Dec.    wat ik dol gezellig vond. Bij 

 Vriezenberg op de Wirdummer- 

 dijk hebben we elk een boomstam 

 gekocht voor 20 c. het stuk. 

 ’s Avonds waren we bij Rachel 

 op sivite waar Tante Rachel, 

 Oom Jacob, Judith, Philip, oom Jo 

 en tante Ka, waren. Pa en Moe 

 natuurlijk, ook. half twee naar bed 

 
 



Pagina 27. Woensdag.    Beike is jarig, hij wordt 29. Van 

   27 Dec.   Rachel heeft hij een rookstandaard 

 gekregen. Ik zou hem eerst een Sport- 

 kalender geven, maar die kost f2.90. 

 Dat kan ik niet betalen! Toen heb 

 ik hetm maar een doos gegeven 

 van met 25 cigaretten à 6 cent 

 het stuk. Zegge één gulden vrijftig! 

 Hij heeft ze onder één voorwaarde 

 gekregen n.l.  Hij mocht niemand 

 1 van geven, want dan zou een 

 ander profiteeren van mijn kotse- 

 lijke centen en dat zal niet gaan 

 Saarke en ik hebben vanmiddag m’n 

 kast opgeruimd, die er, zonder overdrij- 

 ving, uit zag als een stal! 

 Ik ben begonnen een muts te haken. 

Donderd.    Pa en Moe zijn vanavond naar een feestje 

   28 Dec.    bij tante Esther en Oom Jan, die 20 jaar 

 getrouwd zijn. Ik mocht niet mee, of 

 beter gezegd, ik was niet gevraagd. 

 Toen B ben ik naar Judith beneden 

 geweest, waar tante Rachel en Juffr 

 Alida waren. 

 
 

 



 

Pagina 28.  De laatste is wel een goed mensch, maar 

 erg bemoeiziek aangelegd, en ze spreekt 

 maar in 1 adem door. Saarke, Grieteke 

 en ik hebben ons laten wegen, bij Wy- 

 brandi; we zouden juist binnen gaan 

 toen we zagen, dat Herman Haversx- 

 schmidt er in de winkel stond en 

 toen z  he zijn we doorgeloopen en heb- 

 ben ons na 5 minuten laten wegen. 

 Grieteke weegt 138 pond, Saarke 104 en 

 ik 116. Ik ben er niet dikker op geworden 

 waar ik erg blij om ben. Grieteke is 2 pond 

 aan gekomen want die drinkt elke dag 

 ijskoud ex 1½ flesch melk. Gevolg? 

 Saarke is ook 2 pond aangekomen 

 Ik heb gisteren vergeten te schrijven 

 dat het ontdekt? is dat Grieteke ook 

 een dagboek heeft. Ik ben blij dat 

 Moe het alleen maar weet van mij, 

 want daast vind ik fijn, want Moe 

 denkt nu geloof ik, dat sinds zij er 

 in gelezen heeft, ik er geen meer op 

 nahoud. Maar dat heb ik wel en ik 

 vind een dagboek fameus, omdat je 

 daar alles aan vertellen kan. 

 

 



Pagina 29. Vrijdag    Alida Welling had beloofd me te 

  29 Dec.   komen halen, maar ze heeft het 

 niet gedaan. Philip had weer zoo’n 

 erge pijn in z’n nek dat hij niet 

 over de straat kon om bij tante 

 Rachel te eten. Judith en hij heb- 

 ben toen bij ons gegeten, wat ik erg leuk 

 vond. 

Zaterdag.    Vreeselijk naar weer en Saarke moest 

  30 Dec.    al om half 4 eten. Bar vervelend. 

 Ik heb (gister)vanavond een kaart ge- 

 haald voor „ Naar het U lijkt,” 

 een spel van blijheid, door 

 Shakespeare. Ik was ook nog 

 even bij Drielsma, waar ik Griete- 

 ke met stijfsel ingesmeerd heb. 

 Ze had heur haar ook laten 

 kappen. Haar jurk is doddig en 

 vreeselijk laag. Ze heeft beige 

 kousen om haar mooie beenen. 

Zondag   De lang verbeide dag. s’ Avonds het feest 

  31 Dec.   van Vriendenclub s’ 90 jarig bestaan. 

 Het moet erg mooi zijn geweest. Ik 

 heb bij en naast Grieteke geslapen. 

 Ze kwam om kwart voor 6 thuis. 

 

 

 



 

Pagina 30. Maandag  1 Januari 1923. 

 Nog feest van vriendenclub. Ik heb weer 

 heerlijk, dol, zalig, naast Grieteke geslapen. 

Dinsdag    Niets bijzonders. Erg verveeld den hee- 

  2 Jan.    len dag. 

Woensdag.    Om 12u.6. ben ik op reis gegaan naar 

   3 Jan.     Groningen. Saarke bracht me naar den 

 trein, waar we ons doodgelachen hebben 

 want ik had een gat in m’n zak en 

 daaruit sleepte over de steenen een kluwen 

 wol met een haakpen erdoor! Twee 

 reizeltjes maakten mij er op attent. 

 Om half 2 kwam ik aan en tante 

 Jeanet en Lientje stonden aan den trein. 

 Ik vind tante Jeanet een lief, harte- 

 lijk mensch en de 4 kinderen Lientje, 

 Sally, David en Jules zijn schatten. Voor- 

 al Sally valt erg in m’n smaak. Van- 

 avond was ik met Nita Cohen, Arnold 

 Cohen en Max de Vries naar een concert 

 in de Harmonie dat erg mooi was. [11] 

 Ik vind Arnold een tamelijk aardige 

 jongen. Hij is een heele tijd in 

 Duitschland geweest. Gevolg:? Ik ook. 

 
 

 



 

Pagina 31. Donderd.    Om half 8 is Oom Nathan thuis gekomen. 

   4 Jan.     Tot half 11 ongeveer zijn we thuis geble- 

 ven en toen zijn we nog eens met z’n 

 drieën, Oom, Tante en ik, op stap gegaan 

 en zijn tenslotte in een gezellig restau- 

 rant ( ik vind het woord bar veel 

 mooier ) terecht gekomen. Eerst gebruik- 

 ten we een kop koffie, Tante en ik 

 daarna nog brood met spiegeleieren. 

 ’t Was er reuze leuk. Ik had m’n 

 bontmantelje aan! 

Vrijdag.    Een reuze gezellige vrijdagavond. We 

  5 Jan.    hebben met z’n allen een spelletje ge- 

 daan, telepathie, waarbij ik Oom Nathan 

 een kus moest geven. Ik heb 2 nieuwe 

 muziekstukjes gekocht, : Schatzi, ich 

 möchte einen Zobel von dir en Wenn 

 die Sterne am Himmel leuchten! 

Zaterd.    Ik heb met Oom, Tante en Lientje gewan- 

  6 Jan.   deld. Groningen is toch een leuke 

 stad! ’s Avonds een fuif bij Meneer Cohen 

 den vader van Arnold. Ik ben voorge- 

 steld aan 2 jongens Herman de Vries 

 en Nico Cohen. De eerste vroeg telkens 

 
 

 



 

Pagina 32.  aan het dienstmeisje of ze nog van hem 

 hield. Ik zei tegen hem dat hij zeker 

 erg graag wou dat meisjes gauw ver- 

 liefd op hem werden! Hij bloosde iets. 

 Arnold zei dat hij zich een ongeluk 

 verveelde en liever ergens anders Zat. 

 Hm, hm! Tegen half 1 was ’t af- 

 geloopen. 

  Zon:     Het regende. ’s middags visite? van 

97 Jan.   2 fam. Cohen, ’s avonds was ik met Oom 

 Nathan naar de Schouwburg en ik 

 heb daar het tooneelspel „ Hélène,” 

 gezien,  waarin slechts 3 personen mee 

 speelden n.l. Grietje Lobo,  D.J. Lobo [12] 

 en Dirk Verbeek. ’t Was schitterend. 

 Na afloop zijn we tante Jeannet 

 bij tante Sophie gaan halen waar 

 Mr en Mevr. Cohen en Arnold waren 

 die heel gauw weggingen. Ik heb heel 

 gezellig met Becca en Henny Cohen 

 gepraat. 

Maand.    Om 9 uur ben ik uit m’n bed gevallen 

  18 Jan.    toen zijn tante en ik gaan winkelen 

 en ik heb een diadeem voor Saarke 

 
 

 



 

Pagina 33.  en 2 snoezige poppetjes voorJette gekocht. 

 Om 12 u. ben ik weg gegaan, uitge- 

 leide gedaan door de heele familie be- 

 halve kleine Jules. Ik kan niet anders 

 zeggen, dan dat ik 5 verrukkelijke dagen 

 heb doorgebracht. Toen ik in L. kwam 

 haalde Saarke me af en hoorde ik, dat 

 er ’s avonds vergadering was van onze 

 gewezen zangclub. Ik ben er heenge- 

 weest. Hij of zij is ui telk aar. 

Dinsd.    Weer naar school net als altijd. 

  9 Jan.    ’s Middags om half 5 Grieteke gespro- 

 ken. 

Woensd.    Er was vergadering van de feestcom- 

  10 Jan.    missie + bestuur. We schieten heel 

 langzaam doch zeker op. Om half 7 

 dansles. Gezellig, Olga is bij Leviet 

 weg er speel een niet knappe jongen 

 We hebben geloot voor een dans voor ‘t 

 bal, ik ben afgevallen, maar ik doe 

 toch in een andere mee. 

Dond.    Misselijk weer. De hemel transpi- 

  11 Jan.    reert in 1 stuk door. Thuis gebleven. 

 Werk gemaakt. Welterusten. totdat… 

 Moeilijk Deutsch proefwerk gehad. 

 

 



Pagina 34.  Om 7 uur werd er gebeld en Meneer de Vries 

 van de Eewal aangekondigd. Ik kreeg 

 een hoofd als een rooie kool en lispelde 

 maar iets toen hij me goedendag zei. 

 Ik bemerk dat ik nog niets van hem 

 verteld heb. Die hij is de bewuste jongeling 

 die ik voor ’t bal gevraagd heb. Dinsdag 

 heb ik hem de volgende brief geschreven: 

  Mijnheer, 

 Als leerlinge van de Meisjes HBS heb ik 

 de vrijheid U beleefd te vragen of U 

 op het schoolbal dat 17 Februari gehou- 

 den wordt m’n cavalier wilt zijn. 

  Uw gunstig antwoord gaarne te- 

  gemoetziende  Hoogachtend 

   Martha Feitsma. 

 Ik heb in de brief heel netjes U gezet 

 maar we zeggen je tegen elkaar. 

 Hij valt me 100% mee. Ik vind 

 hem wel leuk! Hij is wel een uur 

 bij ons geweest en ik ben doodsbe- 

 naauwd dat ik helke minuut een 

 stommiteit heb begaan. Maar 

 enfin: Schwamm darüber! [13] 

 
 

 



 

Pagina 35. Vrijdag.    Doodgewone dag. Om 12 uur zijn Netty en 

  12 Jan.     ik naar de markt gegaan en hebben 

 daar 2 prachtige ? vazen gekocht voor 

 2 kwartjes. Die vazen moet ik breken 

 in het tooneelstukje. Verder niets. 

Zaterd.    Lieske, een naaister was bij ons om 

 13 Jan.    m’n baljurken te veraanderen. Voor 

 m’n witte komt een nieuw bandflu- 

 weel en m’n rose is zóó leelijk dat 

 hij niet vermaakt kan en mag worden. 

 In m’n witte zit een tamelijk hooge 

 hals en daar wil ik een lage hals 

 van hebben. Moe wil het niet maar 

 Lieske doet het in stilte. Ik krijgt 

 een schattige fluweelen jurk met een 

 eivormige hals zóó. Oom Max 

 is vanavond gekomen om Grootmoe mor- 

 gen naar Amsterdam te brengen.  

Zondag.    Een rare rumoerige dag. Saarke is 

   14 Jan.    niet gekomen. Grootmoe is om 5½ uur 

 weggegaan. 

Maand.    Niets bijzonders alleen beging ik deen stom- 

  15 Jan.    miteit door te zeggen dat de 4e Klas al- 

 tijd in onze boeken zat te graaien. Jesses bè. 

 
 

 



 

Pagina 36. Zaterdag    Ik heb een tijdje overgeslagen om- 

 27 Jan.     dat er niets bijzonders is gebeurd. 

 Maandag 22 Jan. was ik naar een 

 Abonnementsvoorstelling in de Har- 

 monie en heb : Een blijspel vol ver- 

 warring gezien wa van Shakespeare. 

 Woensdagavond was ik even bij 

 Tantje Roosje en Ici vroeg of ik 

 zin had om met hem naar 

 Elo te gaan. Ik vind het dol, maar 

 ’t is wel een beetje sneu voor hem 

 dat ik hem niet terug vraag voor 

 O. C. Wein Gramser zou Alida vra- 

 gen, maar die knul heeft het niet 

 gedaan en nu gaat ze er met een 

 andere jongen heen. Ik vind Alida 

 erg aardig. Zondagmiddag was ik 

 met Saarke en Grieteke naar de 

 bios geweest en we hebben het eerste 

 deel van de film : De twee weezen 

 gezien. Nù wordt het 2=ᵉ deel gege- 

 ven en daar is waarachtig geen 

 toegang voor Kinderen beneden 18 

 jaar. Maar ik moet er heen! 

 
 

 



 

Pagina 37.  Het tooneelstukje dat we zouden opvoeren 

 gaat niet door we hebben een ander! 

 Het ministerie van vrouwelijke zaken. 

 Ik heb er een reuze leuke rol in. 

 We studeeren een dans in voor ’t Levietsche 

 bal. Ik ben snip verkouden en spreek 

 erg vinnig. 

Zondag.   Prachtig weer.  Niets bijzonders. 

 28 Jan.    Alida is door Roede gevraagd voor Elo. 

Maand.    Ik was doodziek en ben om 7 uur naar 

  29 Jan.    bed gegaan. 

Dinsd.    Niet naar school geweest ’s morgen. ‘k Heb 

  30 Jan.    lekker de Meetkunde repetitie niet mee- 

 gemaakt. ’s Avond zijn Moe, Bei, Rachel 

 en ik naar de Palestina film geweest 

 de film was wel mooi maar die spreker 

 Schwamm darüber. 

Woensd.    Uit de datum blijkt wel dat ik een heelen 

  27. Juni.    tijd m’n dagboeken gestaakt heb. Dat kwam 

 omdat Grieteke er mee opgehouden is en 

 toen was bij mij de animo ook weg. Maar 

 toen ik dit dierbaar document weer in 

 handen kreeg, bekroop mij de lust om 

 er maar weer mee door te gaan. 

 
 

 



 

Pagina 38.               Ik ben in de winter naar 5 bals geweest en 

 op elk bal waar Appie de Vries was, heeft 

 hij mij gevraagd voor de polonaise. 

 30 Mei waren we met Juffrouw Kreuiter en 

 de heele klas naar Giethoorn en Vollenhove. 

 Eerst met den trein tot Steenwijk en toen 

 verder den heelen dag gefietst. ’t Was jammer 

 dat het om 12 uur begon te regenen want 

 toen hebben we niet kunnen punteren 

 in Giethoorn. Nu is er groot nieuws: 

 Ik tennis ( geen tannis uitspreken! ) 

 Dat komt zoo : Er is hier een Joodsche ten- 

 nisclub opgericht voor personen boven de 

 18 jaar en nu werd besloten er een adspi- 

 rantclub aan toe te voegen voor persone  

 ( wèl kinderen ) benèden de 18 jaar, 

 waaronder ook mijn persoontje behoort. 

 Onze club is niet zòo leuk. Maar affijn 

 er behoren toe: Juut en Becca van der 

 Kaars, Emiel van de Heyden, Betty en Leo 

 van der Heyden, Jo Dwinger, Jules Cohen 

 e, Louis Cohen, Meyer Velleman en lest best: 

 Ik. Nu is het gekke dat wij alleen mogen 

 spelen onder toezicht van één van de 

 
 

 



 

Pagina 39.  grooten n.l. Mevrouw Leefsma, Meneer Dito, 

 Mr. van Kollem, Mevr Dito, Hanie Klein, Jaap 

 Cohen en { Louis Sanders en Erie Pinto } die 

 ik een paar leuke jongens vind. 

Donderdag    ’s Avonds heerlijk getennisd alleen jam- 

  21 Juni.    mer van een kleine kijfpartij. Er stond 

 namelijk op een lijst die daar hangt dat 

 we tot 9 uur onder toezicht stonden, maar 

 wij dachten dat we nog wel even mochten 

 doorspelen. hoor  Maar nee. Klokslag 9 

 uur moesten de kleintjes ophouden! 

 en de 4 grooten! die er waren begonnen 

 te spelen. Om razend te worden. Maar 

  Daniël!!!! 

Vrijdag.    Na 4 uur weer gespield en we hebben 

  29 Juni.    reuze gelachen want er was geen 

 verkeersagent! 

 Ik heb niets heel gewichtigs vergeten. 

 Ik heb een mantelpak. 

 Van Saarke heb ik „aan de Zonzijde gelezen.” 

 Heel mooi: 

Woensdag    Dit was een heel gewichtige dag 

   11 Juli    voor mij, want er hing een groot 

    1922    deel van m’n verder leven !!!!    
 

 



 

Pagina 40.  vanaf. Want als ik zou zakken, dan moest 

 ik in de huishouding en dus al die werkjes 

 als kousen stoppen, kopjes wasschen enz 

 doen en ik kan gerust zeggen dat ik 

 alle die dingen vreeselijk vind 

 Maar gelukkig ben ik overgekomen en 

 wel naar de 4e Klasse MHBS. 

 Tante Jette is ook hier gekomen met haar 

 3 tallig kroost. De oudste is bij ons 

 en ik heb er heel wat mee te doen want 

 hij is al om 6 uur wakker en dus 

 ik idem dito. 

16 Juli.    De Kermis is begonnen. 

 Ik denk niet dat ik zooveel pleizier 

 zal hebben als vorig jaar want toen 

       

 Bij Mevrouw Simons is een heel aardig 

 meisje gelogeerd getiteld Mimi van 

 Praagh. Juut en ik waren gisteren 

 met haar naar de Kermis. ’t Was 

 niet zoo bijzonder leuk, omdat het 

 er zoo stil was 

 Bij Conseal is niks geen leuk [14] 

  Orkestje    Jammer  

 
 

 



 

[1] Uitslag voetbalwedstrijd Frisia-Leeuwarden 1-3. Zie artikel pagina 2 van Leeuwarder Courant d.d.     04-09-1922 “Voetbal”. http://www.archiefleeuwardercourant.nl/vw/page.do?id=LC-19220904-

002&ed=00  

[2] Fosco is een alcoholvrije chocoladecocktail. 

[3] Flikkies, ook wel flikjes genoemd is oud Hollands snoepgoed. 

[4] Hammalach komt van het Hebreeuwse slaapliedje Hamalach Hagoel. 

[5] Vert.: Piet gaat ook een dagboek beginnen. (cahier = schrift). 

[6]Vert.: Het is een wonder, maar ik heb Piet in 2 dagen niet gezien. 

[7] Natte his staat voor natuur historie, dit heet tegenwoordig biologie. 

[8] Oweljaar is een joodse periode van rouw (treurjaar) bij het overlijden van ouders. Gedurende dit jaar zou een treurende geen feestelijkheid mogen bijwonen. 

[9] Huwelijk Mr. W. baron Röell en A.C.E.W. barones van Harinxma thoe Slooten, gesloten op 19-12-1922. http://www.archiefleeuwardercourant.nl/vw/article.do?id=LC-19221219-

6032&vw=org&lm=roell%2C0%2CLC  

[10] Congolaises, een van oorsprong Antwerpse chocolade lekkernij. 

[11] Met deze Harmonie wordt de Groningse Harmonie bedoeld, een vereniging met concertzaal die destijds wereldberoemd was vanwege zijn akoestiek. 

[12] Greta Lobo-Braakensiek (1882-1926) en David Jessurun Lobo (1884-1926) Acteursechtpaar, beiden omgekomen bij een treinbotsing bij buurtschap De Vink (nabij Leiden) op 09-09-1926. 

[13] Schwamm drüber, Duitse uitdrukking. Equivalent van zand erover!  

[14] Conseal moet zijn Consael. De rondreizende poffertjes- en wafelkraam van Victor Consael de Paris. Deze was jarenlang een begrip en is tweemaal bekroond voor zijn werk. 
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