
't Broesde vrouger ook op Köstverloorn en 
Bounderstroate. 

As je midden op duker stil stond'n en keken goud noar links den zag je 
doar een hoeske stoan precies in hörn van diek. Doar woonde dou Haarm 
Fritske ne zien Hinne in en dat wazz'n weer de grootolders van Eltjo 
Bolland. As ik bie Poppens ziend kloar was en verder ging, den ging 
Hinne lopens van hoes oaf, want fietsen kon zai nait, den wazz'n wie 
baide touglieks bie duker. 

 
Dit hoeske is loater oafbrok'n. As noaste bur'n mos zai den bie Haarm 
en Haarke Stubbe laangs en het waotergemoal de Splitslanden, woar 
Haarm het beheer over haar en as d'r te veul woater in de binnenlanden 
was, mos hai het gemoal an zett'n en dit woater overpompen noar een 
kanoal dat in verbinding ston mit 't Beerster-daip. Dit pompen ging mit 
dieselmotor'n en as hai den an loop was den kwalmde dat as een 
k'wait nait wat. Bie dit gemoal was een haile groote reegn-bakke en as 
et bie summerdag 'n zet drôge west haar den gingn verschillende buren 
noar Stoomers, zo as zai zeed'n om doar regenwoater weg te hoal'n. 
Moar ja, de kwalm van diesel-eulie dei kwam ook op dakpanne terech-
te en ging zo mit in de reegnbakke. Bie zetten dreef d'r 'n blaauwe glans 
op het woater. Bie winterdag as et een tiedje goud vroor'n haar den huil 
schoule van Dreibörg, scheuvelwedstrijdrieden op het kenaol dat veur 
aanvoer zorgde, want op Dreibörg was d'r aans naargens gelegenhaid 
veur. Haarm en Haarmke haar'n ook drei zeuns, Klaas, Henderk en 
Hammy, woarvan Klaas nog hail dicht bie woont, noameliek op ’t loan-
tje noar ‘t gemoal tou, soamen mit Fenna. Dit hoeske mout vrouger van 
zien Opa en Opoe Stubbe west hebb'n. Haarm Modderman en Jaantje 
v.d. Ceize hebb'n hier ook woont. Op het stoomgemoal woont non Groot-
koerkamp en dei et ‘n autosloperij en ‘n poar peertjes veur de aordig-
haid. 

No heb ik aal weer twei hoeskes oversprong'n want vot noast Klaas 
woonde dou Gerard Weerts en zien vrauw Reinoa. Zai haar'n moar ain 
zeun en dei et loater nog boukholder west bie 't Stadsbedrief. Hai et dou 
Oortman opvolgt, dei direkt noa de oorlog aofzet is. Non woont Stoffer 
mit zien vrauw Jannie in Emmen, dicht bie heur dochter, 't Aander 
hoeske richting ‘t stoomgemoal was dou bewoont deur de familie Blok-
ziel dei heur dochter was traauwt mit jan Kroeze van Dreibörg. Non 
woont d'r ‘n vrouw Brand in met twei kiender. In het leste hoeske op 't 
loantje et eerst nog Wolter Oldenbörger woont mit zien vrauw Paiterke. 
Loater et hier Luje Bruuns en Gepke nog woont, dit wazz'n de ollen van 
Mensie, Teupke en …… de leste noam wil mie nait in 't zin schait'n. 
Non hebb'n wie 't loantje had en komm'n wie weer op haarde weg. As 
eerste kwam je den Frans Pietje en Geesje teeg'n. Hai was nogaal een 
kuur'ndriever en as d'r mensen aan kwam'n den dee hai et loekje in de 
veurdeure open en raip hai van koek-koek. 

 
Ook muik hai wel eerappelscholkörfkes en as hai den weer een stok of wat 
kloar haar gooide hai ze mie op karre en mos ik moar zain dat ik ze weer 
kwiet wer. Hai kochde den veur dei poar centen dee hai d'r veu kreeg een 
pakje kaauwtabak en was den ook weer hail bliede. Den kreeg je een 
dubbelhoes en doar woonden dou Emmo Oolders en doove Engeltje in 
(zo nuimden de mensen heur) en aan de aandere kaante woonde dou 
Elzo Snoater mit zien Moeke. Loater mout hai nog traauwt west hebb'n, 



moar dat wait ik nait meer. As ik goud wait was Hanno Snoater en Aaltjo 
Snoater nog femilie van hom. Ook mout 'n Pieter Veld en Miene Schrö-
der hier nog woont hebb'n, moar dei binn'n loater noar Drieborg ver-
voar’n. 

Wiederop kreegst een allaintstoant hoeske en doar woonde dou Haarm 
Bulten en Geesie (Haarm faillant werd hai altied nuimt) in en dat wazz'n 
de grootolders van Geesje en Roelf de Groot. Olle Haarm mog hail geern 
scheuvelried'n en het dit ook hail laank volholl'n. Nee, nait op Noren 
zo-as non, moar nog op echte kouribben, zoas zai dou zed'n, en as hai 
remm'n mos dee hai toon’n noar boov’n en remde mit hakk'n, want doar 
haar hai achterin een schroeve moakt om beter te remmen. Noast Bulten 
kreeg je weer een dubbel hoes woarvan an de aine kaante Smit zient 
woonden en an de andere kaante vrau Hulsing, Jan Hulsing (Jan 
Bokkaadje nuimden zai hom) was doar een zeun van en ook Rooie Geus, 
dei loater kommies west et in Ter Aopel. Femilie Smit haar twei  kiender n 
wicht en ‘n jong. 't Wicht is, main ik, noar kaante van Faarmsum oet voar’n 
en jong is loater trauwt mit ‘n duutske. Dou ik d'r moal weer an deure 
kwam om te vroag’n of zai nog wat neudig haar'n ston fietse van wicht 
tegen het roam aan. Non haar'n de maiste mensen gain belle an deure 
en mos ik maistieds taup'n, moar dou dei fietse d'r ston heb ik mit  
fietsbelle belt. Doar kwam 't duutske an en zee... wat hest doe mit 
pingelklokke doan? Ik zee wat zegst doe doar en zai nog een moal 
weer...wat hest doe mit mien pingelklokke doan... Dou kreeg ik het deur 
dat zai heur fietsbelle beduilde, moar ik vond het een verrekte mooie 
oetdrokk'n. Tonie Hisken was de volgende noaber en dei woonde doar 
soamen mit zien schoonzuster Betje, een goudig menske, moar beetje 
verleg'n. Den kreeg'n wie het winkeltje van Bakker Boektje, de noam 
vermeld het al, hai was bakker en Moeke deed het winkeltje mit 
kruudenierswoar'n en wat doar aal bie heurde. Hai bezorgde bie de 
maiste boeren in polder brood en stoete, moar hai bakte ook brood veur 
't peerden.  
Dou Aaltje en Pieter groter wazz'n hebb'n zai hom voak mit holp’n te 
venten (Aaltje en Pieter wazz'n hun baide kinder). Loater is Aaltje trauwt 
en noar Winschoot verhoest en dou de oll'n ook tot tied oet kwamm'n 
het zai Pieter bie zok innoom'n. Eerst waar Pieter trekkersjaffeur bie de 
stadsboederei’en en dou hai noar Winschoot goan is, waar hai stalknecht 
in de manege de Dollard. Noast Boektje kreeg je weer een dubbelhoes en 
doar het vrau Delger (Ol Jaantje) in ain kaante woont en olle Stutje an 
de aandere kaante. Stutje het loater nog in de bochte van de weg 
woont an de rechterkaante.  Noast ol Jaantje woonde dou ook nog 
Jan Bolland en Fokje Looden. Hai was schoumoaker bie de soldoat'n in 
Assen en is doar loater ook hen verhoest. Tjakko Nap en Kea Bruuns 
woonden doar weer noast en dei binn'n noar Deventer verhoest. Noa 
Tjakko Nap kwam der 'n lutje hoeske en doar woonden de femilie 
Leeroar in,  de olders van Geert en Grietje. Geert woont non in ‘t 
Achterhamrik mit zien vrau Anne en zai baaint hebben mien heugen 
weer hail wat opfrist, want wat is d'r in dei leste joar’n beule andert. Ik 
was d'r zo nait oetkomm'n en doarom Geert bedaankt veur de 
mitwaark'n en Anne veur heur lekker kopke thee dei ik doar hat heb. 
Noast Leeroar ziend woonde dou wedevrau Eike v.d. Laon, de moeke 
van Moutje en grootmoeke van Tonnie van der Veen van 't Klinkerweg. 
Hiernoast hebb’n de femilie van der Loan woont mit de zeuns Foelko 
Stooije, Evert, Haarm en misschien nog wel 'n poar.  Loater et hier 
Duutje en Malie Delger nog in woont. 
’t Volg’nde hoes doar woonden dou de femilie Sprok in an veurkaante 
en achterin woonden dou de femilie Van der Geize en nog weer loater 



Thalle en Jan Kroeze. Sprok ziend'n haar'n ook een stok of wat kiender 
Kaampe, Frans, Onje en Korrel; dizze leste et aaltied op Veenhoezen 
woont, moar dit is aal weg. Loater hed Korrel nog op de Hoofdweg in 
dörp woont, Gansdiek en non zit hai in de Tjamme. De leste moal dat ik 
hom trof doarzo, bedaankte hai mie nog veur mooie stokje in 
Proathörn, want dat mag ik verrekte geer’n lezen.  
In ’t leste hoes veurdat wie de bochte omgoan doar woonden dou 
Jaantje Heeren en heur zeun Willem. Dit was ook een dubbele woon’n, 
want Pie Rops en Truijtje Smit mout'n doar ook woont hebb'n.  
 
Non goan wie de kaante van Bounderstroate hén en as eerste hoes 
komm'n den tegen de olle smederij van Neibeerte, welke loater is 
overnoom’n deur Etsko Mulder. Etsko het doar nait zo laank opzeten en is 
dou verhoesd noar Aikamp. Knelis Delger mout dou dei smederij kocht 
hebb'n en et d'r een gewoon woonhoes van moakt. Midden veur dei 
smederij oet was 'n dreihoukje in de weg en doar stôn dou destieds een 
Norton-pompe op dei mensen bie summerdag as de reeg’nbakk’n leeg 
wazz'n, van woatter veurzag. Tegenover de pompe ston 't hoes van 
Dokkum Diekstroa, een aanspreek stee veur aal dei mensen dei doar tou 
woonden. Dokkum zulf haar hail wat functies zoas joager, viskerman, 
boot’nbauwer, nett’nknupper, en as 't zo oetkwam den schonk hai ook 
nog wel ais een borrel. Zien vrau Aaltje van Stilker dei dee in hoafdzoak de 
kruudeniers-\winkel. 
Veurin links van Diekstroa door woonden dou de fam. Luppo Bruuns 
en Annao, de olders van Bob Bruuns. Den kreeg je het hoes van Jan 
Bos en Eefke van der Geize en den 't hoes van Wubbo en Matje Stutje, dei 
hebben joar'n laank een zulf gemoakt holten vlaigmesientje op nokke 
van schuure had. Hiernoa kreeg je het hoes van Olle Loden, dei vrouger 
vourman west et. 
Lutje Kloas nuimd'n zai hom dou en was de voader van o.a. jan 
Looden, Janny Foktje en ik geleuf van nog een poar moar dei noamen 
will'n mie nait meer te binn'n schait'n. Elzo Leeroar en Annie hebb'n 
dat hoes loater kocht en doar natuurlijk ook woont. As leste hoes kreeg je 
an rechterkaante van de fam. Stirler en ik geleuf dat zai d'r non nog 
aaltied woon'n. Tegenover heur woonden dou boven op diek Ol Grietje 
Leeroar; 't was ook een dubbele woon'n en doar hebben ondermeer 
nog woont Emmo Oolders en Engeltje, Martha en Oarend Luppens en 
ook Kampke Rops et hier woont. 

Beste mensen, zo komm'n wie den an 't enne van mien verhoal over 
Köstverloorn en ik hoop dat je mit het lezen ervan nog weer veule 
herinneringen te veurschien zain komm'n. 

Harmen Jan Bennink  

(luip mit gruintekarre in Finnewold en d’r omhên) 


