
Coevorden, December 1976. 
 
Aan Roelie, 
 
Je vroeg of ik een beschrijving wou geven over het geslacht Hofsteenge en wil ik het 
proberen. 
 
Mijn eerste herinnering gaat terug naar Jan. 1910, toen jij geboren werd. Ik werd naar 
buurman de Lange gebracht en zag dokter Griffijn er langs gaan en toen ik later weer 
thuis kwam was er een nieuw zusje. Moe lag in bed want de ooievaar had haar in het 
been gebeten zoals ze zeiden. Toen hadden Pa en Moe dus 4 kinderen, ik was 6 jaar, 
Hendrik 4, Antje 11 maanden en toen jij. We hadden in die tijd een dienstmeisje voor 
dag en nacht, Brechtje Reurink, ze staat op een van onze eerste familieportretten. Er was 
natuurlijk veel meer te doen dan tegenwoordig, er was geen waterleiding, het water werd 
uit de wijk gehaald wat toen helder was en dan hadden we een regenput en we hadden 
een filter met houtskool erin waar alle water voor eten en drinken door ging. Wassen 
gebeurde met de hand, het word eerst in de kookpot in het stookhok opgekookt en dan 
in een teil met een wasbord geboend, als het schoon was moest het op de bleek en dan 
de volgende dag een paar maal met de hand gespoeld en dan kon het opgehangen 
worden. Onze eerste waschmachine was een ronde houten machine maar je moest hem 
met de hand draaien, zwaar werk. Stofzuigers waren er ook niet, alle kleden en lopers 
moesten geregeld naar buiten om uitgeklopt to worden, in de woonkamer hadden we 
later cocosmatten, de hele kamer belegd in banen van 120 cm. breed, iedere week 
werden die banen buiten uitgeklopt, de vloer (Bentheimer zandsteen) geveegd en 
gedweild en dan kon de boel er weer in. In de voorkamer lag een wollen vloerkleed, rood 
met zwart gestreept met zwarte franje. Voor de ramen hadden we gordijnen van 
watertwist met franje en daarachter hingen lange vitrages, helemaal vanaf hoven tot 10 
cm. van de grond, ong. 25 cm. vanaf het raam, voor afsluiting hadden we blinden. Als de 
blinden dicht waren deed je ze open door eerst iedere kant dubbel to vouwen en dan 
samen naar de kant terug te doen tegen de muur, alles door middel van scharnieren. In 
de woonkamer hadden we tegenover de ramen een houten wand, in het midden een deur 
naar de opkamer en aan beide kanten een bedstee, de wand was geverfd in een lichte 
houtkleur met als het ware de vlammen van het hout er op geverfd. Als je naar de 
opkamer ging moest je een trapje van 2 treden op en onder dat trapje zat de brandkast, 
dat was een keldertje met een zware betontegel erop, daar zaten de papieren van 
waarde in. Op de schoorsteenmantel stond een houten klokje met aan beide zijden 
beelden van Faust und Gretchen en we hadden een kachel met een deurtje ervoor met 
mica ruitjes en aan beide zijden een koperen plaatje waarop stond "Eigen heard is goud 
weard". (E.M.Jaarsma.) We stookten turf uit de Dalerpeel, 1 keer per jaar kregen we een 
bok vol turf die eerst door Pa in Dalerpeel werden uitgezocht, er waren harde turven bij 
(machinale?) en veel waren nogal losse turven. Die harde turven waren om de kachel 
aan te houden, die lagen lang en voor de kooltjes in de stoven en voor knijpertjes 
bakken. Voor knijpertjes bakken werden de harde turven in stukjes geslagen dan kreeg 
je een geweldig vuur. Pa zat altijd in een rieten leunstoel die tussen de ramen stond, als 
de kachel aan was werd de stoel naar de kachel toe geschoven en stond de turfbak er 
naast want je moest geregeld doorgaan met turf ingooien. De planten die we hadden 
waren een aspidistra en een kamerdennetje want we woonden op het Noorden en hadden 
smalle vensterbanken waar niets op kon staan vanwege de blinden. In de hoek van   de 
kamer stond de naaimachine, een Singer trapnaaimachine. De planten stonden op 
bloemtafeltjes voor het raam. Pa had ieder jaar een nieuwe Starings landbouw almanak 
waar van alles werd ingeschreven, koe naar de stier, varken naar de beer etc.  
De Hofsteenges waren afkomstig uit Noord Drente. Pa zijn grootvader was geboren in 
Anderen maar was nadat de legers van Napoleon en de Kozakken tot tweemaal toe alles 
hadden leeggeroofd naar Blijham gegaan en had daar een nieuw bestaan opgebouwd. Die 
grootvader kon goed timmeren en begon ook met het bouwen van boerderijen. Toen 
later de boerderij op Zuiderveen te koop was kochten ze die en werden weer boer. Pa 
was de oudste van de 10 kinderen Hofsteenge die op Zuiderveen (Winschoten) woonden 



en Moe was één van de 9 kinderen Baas die in Bovenburen woonden. Ze woonden allebei 
op een boerderij, in Bovenburen hadden ze vooral koeien en ventten de melk in de stad 
uit en dat heeft Moe ook een hele tijd gedaan. Bij Pa in huis werd er turf gegraven en dat 
word ook verkocht in de stad. In Winschoten woonden destijds een rechter en een leraar, 
Riedel en Heddema, die kochten een ontginning in Beerzerveld en hadden daar een 
bedrijfsleider op en toen die wegging kwam één van die heren bij Opa Hofsteenge en zei; 
“Zou één van jullie jongens niet naar Vroomshoop willen om op die ontginning 
bedrijfsleider to worden”. Na bezichtiging van de ontginning namen ze het aan, in 
November 1902 trouwden ze in Winschoten en vertrokken daar naar toe, de meubels 
kochten ze in Winschoten en die gingen per trekschuit naar Vroomshoop. Onderweg 
vroren ze echter vast zodat ze enige weken zonder hun eigen inboedel zaten. Toen ze 
aankwamen viel meteen de vorst in en er lagen nog duizenden hl aardappelen op het 
land, alleen bedekt met aardappelloof. Het vroor van 17 tot 24 November omstreeks 10 
graden zodat ze de aardappelen later in de sloot moesten kruien, dat was dus een heel 
slecht begin. Als er later in Lutten vorst op komst was en er lagen nog aardappelen bloot 
dan moesten ze bij nacht en ontij aan het onderdekken. In de eerste brieven vanuit 
Vroomshoop die nog bewaard zijn gebleven vragen ze of ze uit Winschoten acht 
deventerstoelen per trein willen sturen want die konden ze in Almelo niet kopen. Uit 
Bovenburen stuurden ze ook per trein kippen en eenden. Het loon was tien gulden per 
week, vrij wonen plus vrij melk, aardappelen en gebruik van tuin. Het was een hele stap 
in die tijd, iedere week schreven ze naar huis, de ene week naar Zuiderveen en de 
andere week naar Bovenburen en dan gingen ze met die brief naar de andere familie 
zodat ze allemaal wisten hoe het met hun was. Ze woonden echter op de stenen dijk, op 
boerderij Oldambt en ze bestelden een dagblad zodat de postbode in ieder geval alle 
dagen moest komen. Als ze hem zagen aankomen dan zette Moe gauw koffie zodat de 
postbode er koffie kon drinken en ze meteen het plaatselijk nieuws hoorden. 
Zaterdagsavonds gingen ze boodschappen doen in Vroomshoop bij een winkelier die 
Meesters heette, ze dronken daar dan koffie en waren op visite. Toen ik geboren was 
ging ik mee in de kinderwagen en als de stenen dijk dan erg modderig was werd er een 
touw vooraan de kinderwagen gebonden en dan nam Pa die over de schouder en Moe er 
achter. Dat was dan hun uitje. De Heer Heddema kwam op geregelde tijden en dan 
moest Pa hem met de dogcart van Almelo halen langs het water. De familie vond dat erg 
gevaarlijk vooral bij donker en ze zeiden “Je moet een goede levensverzekering sluiten 
want als je daar in het water terecht komt dan heeft je vrouw tenminste nog die 
verzekering. Ze hadden van Grootmoe van Zuiderveen ook een zelfgemaakt doodshemd 
meegekregen omdat je overal op voorbereid moest zijn, dat was gebruikelijk in die tijd. 
Op boerderij Oldambt werkte ook een zekere Op 't Ende die ging eigenlijk over de 
ontginning en Pa over de boerderij. De familie Op 't Ende kwam ook uit het Noorden en 
konden zodoende goed met hen opschieten. Alles werd bewerkt met paarden, er waren 
dan ook 12 paarden. Nadat ze er een paar jaar hadden gewoond was er een boerderij te 
koop in de buurt en toen het daags beschreven zou worden zei Moe “Je moet het niet 
nemen, ik wil mijn hele leven hier niet op Vroomshoop wonen”. Pa zei “Dat had je dan 
ook wel eens eerder kunnen zeggen", maar het ging dus niet door. Later kwam de 
boerderij in Lutten te koop, die was afkomstig van de familie Staarman, deze kochten ze 
dat was in 1906. De boerderij was 25 ha groot volgens de koopakte maar daar waren de 
wijken ook bij inbegrepen en langs alle wijken liep een pad, de wieks-laone, en daarnaast 
weer een greppel dus er ging wel veel af wat niet bebouwd kon worden. De prijs was 
17.000 gulden. Er waren ook nog een paar stukken land niet ontgonnen, ik weet nog dat 
ze aan het ontginnen waren, later de boskampen. Het huis stond aan de Dedemsvaart en 
aan een kant van het land liep een wijk naar achteren naar Heemserveen, de kavel was 
vrij smal zodat als ze naar het achterste stuk wilden, er lopend een goed half uur over 
deden. De boerderij was in 1865 gebouwd door Gerhard J.H. Kleine Staarman die vanuit 
Heeke in Duitsland naar Lutten kwam bij zijn Oom de Grote Staarman (die woonde aan 
de overkant waar nu schrijver) en na diens overlijden mede-erfgenaam was en dit land 
erfde en er met geld uit die erfenis deze boerderij liet bouwen. Het was voor die tijd een 
flinke boerderij en er naast stand een schuur met aan de voorkant een grote deur waar 
het koetshok was, hierin stond de koets waarmee de familie Staarman naar Slagharen 



naar de R.K. kerk ging. De koets werd dan op een bok gereden die in de Dedemsvaart 
lag en zo zetten ze de koets dan over naar de harde weg. Bruggen waren er ook niet aan 
de zuidkant van de Dedemsvaart, alleen vonders. Achter de schuur stond nog een 
stookhok met een paar varkenshokken er in. Kleine Staarman overleed in 1892 en zijn 
vrouw in 1905. Er waren drie zoons en bij de verdeling kocht Albertus (Bats.) de 
boerderij en verkocht die in 1906 aan P. Hofsteenge. Dit alles is uitvoerig beschreven in 
“Historie van Lutten en Slagharen" van J.H. Kleine Staarman. „Bats" Staarman woonde 
op Slagharen evenals zijn broers, alle Staarmans die nog op Slagharen wonen stammen 
af van Gerhard die destijds in Lutten onze boerderij liet bouwen. 
 
Als het een droge tijd was dan ging alles goed maar als er een erg natte tijd kwam dan 
stond het water in de wijken zo hoog als de grond hoog was en dan verrotte er nogal 
eens wat, de waterstand was dan veel te hoog en daar konden ze niets tegen doen. Al 
die jaren deed het waterschap “Het Heemserveen" wat het kon om dat zo goed mogelijk 
to regelen, het in orde houden van de duikers, sloten en vonders. Een paar keer per jaar 
gingen ze bij alle sloten langs om te zien of ieder zijn sloten schoon had en zo niet dan 
gebeurde dat op kosten van die boer. Heel wat uren liepen ze daar achter aan, Pa was 
daar voorzitter van en meester Pape secretaris. De aardappelen moesten per bok door de 
Staarmanswijk naar voren worden gebracht waarna ze in de schepen werden geladen om 
naar de fabriek in Coevorden te gaan. Als het water in de wijk erg laag was dan konden 
de schepen en de bokken niet naar achteren en dan moest er iemand naar sluis VII om 
te vragen of ze het water op wilden schutten zodat het water hoger kwam te staan en ze 
meer konden laden, dat scheelde soms 300 hl. In 1908 werd de coöperatieve 
aardappelmeelfabriek opgericht, de boeren kochten daar aandelen in en dan verplichten 
ze zich om per aandeel 1000 hl aardappelen te leveren. Ook waren ze lid van de 
strocartonfabriek in Coevorden die in 1907 was opgericht maar die ging in 1915 failliet en 
toen moest Pa f 5.000,- bijpassen, dat was in die tijd een heel bedrag. Dan was er een 
landbouwvereniging, de leden kochten gezamenlijk kunstmest, zaaigranen en pootgoed 
enz. in, omdat ze voor die tijd het van de handelaren kochten en dan nogal eens te duur 
moesten kopen, ze werden ook nogal eens bedrogen met de % die in de kunstmest 
zaten. Daarvan was Pa ook voorzitter en Meester Vondeling secretaris. Er werd ook een 
dorschvereniging opgericht, er werd een dorschmachine gekocht en de locomobiel die er 
bij hoorde werd als het dorsen gedaan was verhuurd aan een vervener met machinist en 
al, in de eerste tijd was dat Derk Vink uit Ten Boer en later Jan Korterink uit Lutten, die is 
heel veel jaren machinist geweest. Toen de dorschvereniging in oprichting was en ze uit 
moesten zoeken hoe dat allemaal moest zei Pa op een vergadering “Ik heb vannacht 
gedroomd dat bij mij achter de tuin allemaal korenbulten stonden, ze waren van mijzelf 
maar ook van alle lui die hier om toe wonen en die achter op de wijken wonen". Hij had 
dat niet gedroomd, maar bracht zo zijn idee naar voren, en zo gebeurde het dat tegen 
het dorsen er wel twintig korenbulten achter de tuin op dat land stonden. Er kwamen 
stobben uit het land dat pas ontgonnen was en die werden op de grond gelegd en daar 
werd het koren opgestapeld. Iemand die veel koren had had één of meerdere grote 
bulten en die weinig koren had had een kleine bult. De dorschmachine kon dan heel wat 
afdorsen op één plek want het verplaatsen was een heel werk, dat ging op een brede 
schuit over het water. Alles ging toen over het water en de scheepvaart voor ons huis 
langs was heel druk, vooral van Dedemsvaart naar Coevorden, in de jaren 1909-1919 
passeerden jaarlijks 6000 tot 8000 schepen de Bentheimer brug in Coevorden. De 
onderwijzers waren in die tijd de lui die het beste met de pen overweg konden en daarom 
wilden ze die graag als secretaris hebben voor de verenigingen, zodoende hadden die ook 
buiten de school om veel contact met alle boeren en waren ook met veel dingen een 
soort raadsman. In 1914 was de eerste wereldoorlog uitgebroken en wij werden ge-
mobiliseerd, er waren allerlei geruchten maar het rechte wist je niet en toen kwam Geert 
Nust die achter ons woonde nogal in paniek op de fiets naar voren en zei “Ik ga naar de 
meester toe, die zal er wel meer van weten". Hendrik en ik waren toen in Winschoten te 
logeren in Bovenburen, daar stond een groot circus en Oom Hendrik had kaarten gekocht 
en 's avonds zouden wij met hem naar 't circus maar 's morgens brak de oorlog uit en al 
die artiesten kwamen uit Oostenrijk, Hongarije en omliggende landen en die moesten 



onmiddellijk opkomen in militaire dienst en het circus ging dicht en is niet weer open 
geweest. Toen wij naar school gingen moesten wij in de vakantie naar Winschoten naar 
onze grootouders omdat wij onze familie moesten leren kennen, de Ooms en Tantes 
moesten we ook bezoeken en dat was later toen ze allemaal getrouwd waren eon hele 
opgaaf. We hadden dan veertien dagen vakantie en dan moesten we naar 17 Ooms en 
Tantes, overal waren mettertijd kinderen en toen die groter waren kwamen die ook 
allemaal in Lutten logeren, zodat we heel vaak het huis vol neven en nichten hadden. Ze 
moesten dan ook altijd naar de Lemelerberg want zoiets hadden ze in 't Groningerland 
niet en dus moesten wij met elke ploeg op de fiets naar de Lemelerberg, dan hadden ze 
thuis die dag de handen vrij. Wij hadden in het laatst wel schoon genoeg van die berg. 
De eersten die kwamen waren Grietje van Zuiderveen, Teuna uit Nieuwe Pekela en Greta 
uit Rotterdam, het was voor hun een hele belevenis om naar Lutten aan de Dedemsvaart 
to gaan, het was ook een hele reis, vanuit Lutten ging je met de tram naar Coevorden, 
dan met de trein near Stadskanaal H.S., dan met de paardentram naar Pekelderweg en 
dan weer met de tram naar Winschoten. Hendrik van Lutjeloo was ook een vaste klant en 
was een dondersteen van een jongen. Zijn Moeder was bij zijn geboorte overleden en hij 
was toen bij Grootmoe in Bovenburen grootgebracht en knap verwend. Later trouwde 
Oom Hisko weer met Lammegien Rentum en kreeg hij dus een tweede moeder. Tussen 
Hendrik en zijn tweede moeder waren vaak problemen maar Moe in Lutten kwam altijd 
voor Hendrik op. Dat kwam geloof ik zo, toen Pa en Moe getrouwd waren kregen ze Oom 
Hisko met zijn verloofde te logeren en toen zei zij “Het kan me niets schelen waar we 
komen te wonen maar als je ergens een boerderij kunt krijgen dan moet je dat doen, dan 
kunnen wij ook trouwen”. Kort daarop kochten ze een boerderij in Lutjeloo en tien 
maanden later werd Hendrik geboren en overleed zijn moeder. Zolang Grootmoe van 
Bovenburen leefde kregen we een paar dagen voor Sinterklaas een grote doos van 
banketbakker Schierbeek uit Winschoten met een grote banketletter, een stuk qevulde 
speculaas, één pond speculaasjes en borstplaat. Iedere avond kwam de doos uit de kast 
en kregen we wat bij de koffie voor mijn gevoel heb ik nooit zulk lekker spul weer gehad. 
Eens per jaar in de vakantietijd kregen we altijd een neef op bezoek, dat was Jan Vos uit 
Haarlem, die was daar bij het onderwijs, eerst in Ommelanderwijk en later in Haarlem 
hoofd van een school, hij had een dochter in Dedemsvaart, Mevrouw Oldenziel. Die Jan 
Vos kwam ook uit Winschoten, zijn moeder was een Hofsteenge en ze hadden een café 
aan het marktplein en daarvan was het gezegde afkomstig “0ch vrouw Vos, dout mie d'r 
nog maor even aine in”. Jan Vos schreef elke Zondag morgen in de Winschoter Courant 
en als dan de koffie klaar was dan moest een van ons dat voorlezen en dan werd dat 
besproken en moesten we onze mening daar over zeggen. Veel jaren later, toen overal 
verenigingen van de ‘Gröniger Spraok’ waren, werden daar vaak stukken opgevoerd die 
waren qeschreven door Mevrouw Hamstra-Vos, een dochter van neef Jan Vos. Ik had 
altijd het idee dat die stukken wel bij ons in de familie hadden kunnen spelen. 
Oudejaarsdag werden er oliebollen, knijpertjes en spekdikken gebakken, het was een 
heel werk maar wel gezellig, in het begin was het recept voor knijpertjes meel in de kom, 
witte suiker er zo bij in, dan de eieren en de gesmolten boter en vanille of kaneel, de 
hele masse goed kneden en er dan balletjes van draaien. Het ijzer was een vrij zwaar 
smidsijzer gemaakt door smid Meindering uit Beerzerveld en erin stand in spiegelschrift 
PH-AB.1902. Ze hadden dat ijzer cadeau gekregen van Meinderink omdat ze daar veel 
kwamen met al die paarden, die moesten dan trippen onder de benen hebben omdat ze 
anders wegzakten in dat pas ontgonnen land en dus had hij een beste klant aan 
Oldambt. Als de knijpertjes klaar waren stond in ieder PH-AB.1902. Het vuur in de kachel 
moest erg goed branden want anders werd het ijzer niet heet genoeg en dan was het een 
vreselijk geknoei en zat Moe er met een gloeiend hoofd voor om de misbaksels er uit te 
krabben. We bakken ze nu veel dunner in een elektrisch ijzer. Ook werden spekdikken 
gebakken, dat waren nieuwjaarskoeken van roggemeel met stroop en dan in iedere koek 
een plakje worst en twee plakjes spek. Oliebollen werden destijds in raapolie gebakken 
en dat wou wel eens erg schuimen maar dan moest er een stukje roggebrood in, dan 
werd dat beter. Vaste regel was dat op oudejaarsmorgen als wij aan het bakken waren 
smid Zwitsers kwam met de afrekening van het hele jaar, die zat dan met Pa in de kamer 
te afrekenen. Op Nieuwjaarsmorgen kwamen de vaste medewerkers een gelukkig 



Nieuwjaar wensen, ze kregen dan koffie met koek of oude wijven en een borrel met 
knijpertjes en kerstkransjes, de mannen dronken jonge klare en de vrouwen brandewijn 
met rozijnen. Wij gingen als kinderen bij alle buren nieuwjaar winnen, zeker bij zes aan 
iedere kant, je kreeg dan alcoholvrije likeur met koekjes en het was een weddenschap 
hoeveel je kon doen in één dag. Dat deden alle kinderen uit de buurt en je was tegen de 
avond dan misselijk van al dat zoet. Ook kwamen er veel vreemde mensen langs om je 
een gelukkig Nieuwjaar te wensen, die kregen dan plasjes (een soort koekje) of een paar 
centen. Later mocht dat niet meer omdat het een verkapte bedelarij was. In de eerste 
twee weken na Nieuwjaar waren er Nieuwjaarsvisites dan moesten Pa en Moe naar alle 
buren en ze moesten ook alle buren weer hebben. Als het wat uit de hand liep dan kon 
het nog de derde en vierde week van januari maar dan moest het beslist afgelopen zijn. 
Een paar dagen na Nieuwjaar kwam ook de schoenmaker met de afrekening van het hele 
jaar, dat was jarenlang Deen, hij had dan een rekening van enige bladen vol want wij 
versleten heel wat zolen en hakken, er stond dan: Vrouw gelapt, Teelke nieuwe hakken 
enz., als er dan afgerekend was kwam de koffie en wij wisten dat hij vreselijk slurpte, wij 
konden dan ons lachen niet laten en dan kregen we later geweldig op onze kop dat we 
ons fatsoen niet konden houden. In het laatst was het zo dat als hij zijn kopje oppakte 
wij de één na de ander kamer uitvluchten en Pa alleen met hem bleef zitten. In Lutten 
woonde een familie Mooi, die waren boer en hadden ook een winkel met ijzerwaren, 
schaatsen enz. Ze stopten met de winkel en alles werd uitverkocht. Pa kocht een hele 
partij kinderschaatsen, die kwamen bij ons op zolder en dan kon je daar de schaatsen 
uitzoeken die je pasten, later gingen de kleinkinderen naar Opa als hun schaatsen to 
klein waren, ze moesten dan hun schaatsen inleveren en konden een groter paar 
uitzoeken. Ik geloof niet dat het eerste klas schaatsen waren want Diny reed in 
Coevorden met een wedstrijd mee en die verloor ze op het nippertje en toen zei 
iedereen, het ligt aan haar schaatsen want dat zijn loodlappen, je moet haar andere 
schaatsen kopen Ze kreeg toen de Ruiter 36, een soort waar destijds de landskampioene 
Antje Koopmans op reed. Moe was ook een goede schaatsenrijdster, toen ze 70 was ging 
ze altijd nog wel even met de schaatsen het ijs op, ze vertelde dat ze vroeger met haar 
broer Wirtje lange afstanden reed over de kanalen en dat ze daar ook prijzen mee 
hadden gewonnen, je moest dan bij bruggen of onder de brug door of over de wal. 
Hendrik deed ook mee aan hardrijderijen. In Januari en Februari moesten we naaien. Van 
ongebleekte katoen werden dan lakens, slopen en hemden gemaakt, niemand zou 
tegenwoordig zo'n hemd meer aan willen hebben, ze waren lang en nogal stug. De 
lakens, slopen en hemden moesten dan wel 14 dagen in zeepsop gewassen worden en op 
de bleek gelegd om ze witter te krijgen en wat soepeler. Broeken en nachtjaponnen 
maakten we ook zelf van gebleekte katoen met borduursels en stiksels. Het katoen werd 
aan de deur gekocht van Frank en Bromet, 2 joden die in Hardenberg woonden en met 
een pak over de schouder bij de mensen langs kwamen, ze hadden de spullen in een 
soort zeildoek wat dichtgeknoopt werd en dan een stevige wandelstok erdoor gestoken 
en zo kwamen ze eraan. Als je niet wat nodig had werd Frank altijd spinnijdig en smeet 
de deur achter zich dicht, een bel had je toen niet aan de deur. Dan kregen we ook 2 
keer per jaar een reiziger van Zwartsenberg uit Stadskanaal, die ging bij alle Groningers 
langs want die kochten hun goede pakken, jurken en mantels van Zwartsenberg. De 
reiziger logeerde dan in 't hotel "Het Jachthuis" tegenover de Baanbreker en vandaaruit 
ging hij 's morgens op pad. Hij was dan altijd wel een week in 't Jachthuis, auto's waren 
er toen nog niet. Moe droeg altijd zwarte luuster schorten, aangesloten model met een 
lijfje er op en korte mouw. Voor hoeden moesten we naar Slagharen naar de dames 
Kleine Staarmen, dat waren modistes. Onze buurvrouwen wat geen Groningers waren 
hadden bijna allemaal een witte muts op als ze naar de kerk gingen of uitgingen. Het 
daagse goed werd wel in Lutten gekocht, meestal bij Blokzijl en Jan Scholten en van v.d. 
Hooning uit Meppel. Moe breide en haakte veel en kon dat erg goed, dat kwam haar ook 
wel goed van pas want je kon toen nog niet zoveel klaar kopen. Ze breide o.a. ook 
gebreide onderpakken voor Pa met lange mouwen en lange broekspijpen, ze ging dan 's 
morgens om half tien als het werk aan kant was zitten met een kooltje in de stoof en dan 
aan één stuk door tot 's avonds, ze kon als het wat wilde lukken per dag een ons knot 
opbreien. Ze breide ze van Merinos wol, roodbruin, wat ze in pakken kocht van v.d. 



Hooning, een zaak in Meppel die zich wolkammers noemden. De oude v.d. Hooning kwam 
2 keer per jaar met een koffer vol spullen. De hele boel werd dan op tafel gelegd en waar 
ze wat van wou hebben werd genoteerd en werd per v.d. Graaf gestuurd (Die ging 1 keer 
per week Coevorden-Meppel v.v.) De rekening werd voldaan als v.d.Hooning de volgende 
keer kwam. Borstrokken, kousen en sokken werden ook gebreid, het was meest gebruik 
dat je ieder jaar 1 paar nieuwe kousen kreeg en de andere kousen waar de voet van 
begon te slijten, daar werden nieuwe voeten aangebreid. Voor de zondag kreeg je dan 
machinaal gebreide die waren fijner die waren ook van wol. Onderjurken haakte en 
breide men ook van wol. Moe haakte ze met mooie patronen, diezelfde patronen staan nu 
in de Ariadne als jurken. Als we uit school kwamen ging ik met 4 andere meisjes naar Mie 
van Zwolle, een pleegdochter van molenaar Broekroelofs tegenover de Baanbreker, daar 
leerden we breien, haken en borduren. Als we daar geen handwerkles hadden dan 
moesten we thuis een stukje breien b.v. iedere avond 3 naadjes in een kous en dan 
mochten we spelen. Bij Mie van Zwolle was een sluimerrol erg in trek, dat was een rond 
kussen achter in de stoel en een buffetloper om te borduren. Ook leerden we Hardanger 
borduurwerk, opengewerkt witwerk. Toen ik 2 jaar op de U.L.O. had gezeten kwam er in 
Hoogeveen een huishoudschool waar ik toen naar toe ging, met de tram er naar toe en in 
de oorlog 14-18, 't was meen ik 1917 reden er zo weinig trams dat het 's avonds laat 
was dat ik thuis kwam en dan nog warm eten moest. Het was wel een ellende en ik kreeg 
prompt bloedarmoede. Toen Roeli naar school kon was het zo dat ze in de gemeente 
Hardenberg niet naar school mocht vanwege haar leeftijd en in de gemeente Avereest 
wel.(Sluis 6). Dat hoorden ze van meester Vondeling die nogal veel bij ons kwam door de 
landbouwvereniging en daar schoolhoofd was. Dus ging ze het eerste jaar daar naar 
school, dan moest ik haar 's morgens op de fiets naar Wei brengen, die woonden bij sluis 
7 en dan ging ze met die kinderen lopend naar school. Bij sluis 7 was een wachtpost van 
de militairen en als ze dan 's avonds terug moest lopen en het duurde te lang voor ze 
thuis kwam dan zat ze bij de militairen die daar op wacht stonden, dan was ze al wel moe 
en wou eerst uitrusten. In 1924 kregen we elektrisch licht, dat was een hele verbetering, 
voor die tijd moesten iedere morgen alle lampen op de keukentafel en bijgevuld worden 
met petroleum. 1 keer per week werden de branders schoongemaakt en als ze scheef 
waren afgeknipt en het koperwerk gepoetst. Op de deel hing een petroleum lantaarn aan 
de muur op zijn Groningers was dat een "schienvat". Je vond het wel vreemd met 
elektrisch licht wat hier brandde en de fabriek stond in Zwolle. Toen wij nog naar de 
lagere school gingen kwam Freek Compagne van school af en kwam zo van school af bij 
ons op de boerderij helpen. Zijn ouders (Arend en Jenne) woonden dicht bij school in 
Lutten en als het dan 's winters slecht weer was dan kwam Freek tegen 12 uur bij school 
om ons brood te brengen zodat we dan niet naar huis hoefden, wij vonden dat een feest 
als we bij school mochten blijven. Freek werkte ook mee op het land maar allerhande 
karweitjes bij huis waren ook voor hem. Hij was later wat je toen noemde een vaste 
arbeider en ieder jaar moesten ze weer een nieuwe overeenkomst hebben wat hij 
verdienen moest. C.A.O. zoals tegenwoordig waren er toen nog niet, dat kwam pas veel 
later. Hij is zijn hele leven bij ons gebleven, eerst bij Pa en later bij Hendrik. Toen hij er 
40 jaar was zijn we allemaal naar Lutten geweest om het to vieren. Hij is nogal laat 
getrouwd met Thera Wenink. Het eerste wat 's morgens gebeurde in de winter was een 
laag dorsen op de deel, dan waren ze er met twee man aan het dorsen, de ene met een 
vlegel en de andere met een kromstok, daarna moesten ze melken en dan moesten de 
koeien water hebben en dat moest met emmers uit de wijk gehaald worden en dan 
moest je wachten tot de koeien het op hadden. Ze hadden per koe 2 a 3 emmers water 
nodig en dat 2 keer per dag, daarna werden ze gevoerd en afgemest. Op het eind van de 
koegrup was de potstal, daar werd de mest met de kruiwagen ingebracht. De melk ging 
per boot naar de fabriek, op "Hoop van Zegen" tussen sluis 6 en sluis 7 en 's middags 
kwamen de bussen terug gevuld met ondermelk wat in een paar grote tobben in het 
stookhok werd gedaan. In de schuur en in het stookhok hadden we varkens, in het 
stookhok stond een fornuispot waar de aard. voor de varkens in gekookt werden, als ze 
gaar waren kwam er zout bij en dan maar stampen. Als in het voorjaar de aard. slecht 
werden en de koeien waren in het land dan werden alle aard. voor varkensvoer achter 
elkaar gekookt en ingekuild in de koegrup, daaroverheen werd het dan afgedekt met 



oude zakken en daarop zand. De gekookte aard. werden dan met maismeel en 
ondermelk vermengd en dat was dan het varkensvoer ook vooral voor de biggen. In de 
mobilisatie voerden we mosselen en vismeel. Ik weet nog dat in die tijd de biggen, erg 
duur waren en Pa aan de binnenkant van de deur van het meelhok opschreef wat hij 
beurde. Dat was toen in korte tijd f 1000,-, dat was heel wat bijzonders. We hadden 
achter de tuin eikelbomen en die zaaiden zichzelf en dan zocht Moe alle jonge 
eikeboompjes op en zette ze op een zaaibed, zo ging dat ook met populieren en achter 
de tuin vlak bij de sloot stond een heel grote hazelnootbos waar in het begin veel 
hazelnoten aankwamen. Op de wijk woonde Hendrik Smit en die had wel land maar geen 
paard en die kwam dan vragen “Zou ie wel een schoffie kunnen komen ploegen?”, en dan 
ging Pa daar een schoffie ploegen zodat hij weer verder kon. (schoffie is tot aan 
schafttijd) Ongeveer 100 meter achter het huis liep een sloot, wat vroeger de Reest was 
geweest, en een paar wijken verder was een twijgenbos die stond daar op moerassige 
grond en het was daar ook erg diep. Op de villa daartegenover woonde Prins van 
Wijngaarden, dat was een baggerbedrijf, het is later verplaatst naar Hattem, die villa 
heette toen Eikenhof Oord omdat er veel eiken stonden. Toen P.v.W. ging verhuizen 
kwam er een fam. Meyer te wonen en omdat het oorlog was en er geen aanvoer van hout 
was van overzee lieten die alle bomen kappen en verkochten ze heel duur zodat ze het 
huis met de grond voor niets hadden. We slachtten in die tijd ook wel maar dan moesten 
de reuzels ingeleverd worden, daar kreeg je wat van terug maar dan kreeg je minder 
bonnen en dus moest je er zuinig mee zijn. We hadden in de kelder een karn staan zodat 
niemand dat kon zien. De melk die we bij het brood dronken werd 's avonds in de kelder 
gezet, ook de melk voor de biggen, en 's morgens werd die melk afgeroomd en die room 
werd gekarnd. Als de boter klaar was werd het in Keulse potjes gedaan en als we het niet 
direct nodig hadden werd het in de tuin ingegraven bij een paal van de omheining zodat 
je het later gemakkelijk terug kon vinden. Het moest ook nog niet te lang bewaard 
worden want dan werd het ranzig en was het niet meer te eten. Als we 's morgens aten 
maakte Pa het brood klaar en je kon dan roggebrood met geraspte kaas of met stroop 
krijgen en 1 plakje wittebrood. We hadden een grote houten kaasrasp, je kon er een flink 
stuk kaas op raspen, dan het schotje ervoor weg trekken en de geraspte kaas op een 
diep bord doen. Die rasp werd bij de wagenmaker gemaakt met allemaal spijkertjes erin. 
De kaas was nagelkaas 20%. Je kreeg dan gekookte melk zoveel je lustte, dat kostte 
toen 2,5 cent per Liter. De rogge werd naar de bakker gebracht zoveel er nodig was, je 
hoefde dan alleen maar maal en bakloon betalen, op het eind van het jaar kwam de 
afrekening. In het begin werd er een varken geslacht en we aten nogal vaak stamppot en 
dan kwam daar altijd een stukje spek en een worst in, alles gedroogd, dat hing dan in de 
woonkamer aan de zolder in de wieme tot het droog was en kwam dan op zolder in de 
spekkist. Zondags aten we meestal kip, we hadden zelf kippen die losliepen en werd er 
Zaterdags een geslacht, daar werd soep van gekookt en de rest werd gebraden in stukjes 
gesneden. Kluiven hebben we niet geleerd. Ik zie Pa nog zitten met een nootmuskaat en 
rasp in de hand om nootmuskaat over de soep to doen, elk op zijn bord. Hij deed er dan 
ook zout in maar als wij dat wilden zei hij “Voor kinderen is het zout genoeg”. Zaterdags 
was het snertdag, de erwten kwamen van de zolder, werden geweekt en dan kwamen er 
preien in en aard. die dan later fijn gemaakt werden, ook weer het stukje spek en de 
worst. Toen we wat groter waren werd er ook een koe geslacht waar we dan een vierde 
of de helft zelf van hielden en de rest daar waren altijd wel liefhebbers voor. 's Avonds 
aten we vaak gebakken aard. en pap toe. We verbouwden in de tuin veel bonen, 
stamslabonen, stoksla en snijbonen en als ze klaar waren werden ze geplukt, een paar 
manden en of meer teilen vol en dan kwamen 's avonds de dochters van de buren, Anna 
en Marie de Lange, om te helpen draden en als het niet goed gebeurde dan kreeg je met 
het eten iedere keer die draden in de mond want die wilden niet gaar worden, dat was 
heel naar. Een paar dagen later gingen wij naar de Lange om te helpen dan waren die er 
ook in 1 avond mee klaar. Er werden een paar Keulse potten en een tobbe vol in 't zout 
gezet, ook snijbonen. De mooiste werden aan touwen geregen en kwamen in de keuken 
in bogen aan de zolder to hangen om te drogen, die aten we ook als stamppot. Zuurkool 
maakten we ook in. Zo hadden we het hele jaar door geloof ik eigen verbouw, ook appels 
en peren die niet konden duren werden gedroogd, ook wel bij de bakker op de oven je 



moest dan op je beurt wachten want iedereen liet dat doen. We hadden in de tuin aan 
het pad 2 palmbossen staan, in het voorjaar kwamen ze van kwekerij Moerheim om die 
te snoeien en dan namen ze dat snoeisel mee om te planten en wij kregen ieder jaar 
daar een jonge appel of perenboom voor. Sinaasappelen kregen we hoogst zelden en 
bananen hingen eens op de markt maar ik wist niet wat voor dingen het waren. De 
eieren die we over hadden werden op de markt in Dedemsvaart verkocht, Moe ping dan 
met de tram er naar toe en dan zette ze de eiermanden op de lage banken en kwamen er 
kooplui om ze te kopen. De eieren werden 's avonds mooi schoon gemaakt nadat ze uit 
de nesten waren gehaald, dan leken ze mooier. Dat was fout en mocht later niet meer 
want dan werden de poriën dicht gemaakt en bedorven ze eerder. De prijs was ongeveer 
2 cent per ei. Ze nam dan ook verschillende dingen mee van de markt, o.a. chocolade, 7 
reepjes voor een dubbeltje. Later ging vrouw Compagne, de moeder van Freek, met de 
eieren naar de markt en nog later werden ze van huis afgehaald maar toen hadden we 
ook veel meer kippen. Zaterdags met het kippeslachten werden de kleine veertjes nadat 
ze geplukt waren in een zak gedaan, als er dan genoeg veertjes in zaten werd onder de 
fornuispot in het stookhok een klein vuurtje gestookt, dan de veren in de fornuispot met 
een paar druppels terpentijn en ze dan met de hand omroeren, een doek om het hoofd 
vanwege de veertjes en als ze dan goed opgeweld waren werden er kussens mee gevuld. 
Ik kon het nooit, ik stikte er bijna in, zo benauwd vond ik het. Later hoorde ik van 
Gruppen dat zij vroeger ganzen hielden en dat die de levende ganzen een paar keer 
plukten, dat was dan dons, dat deden ze zo in de kussens en verkochten het aan de 
gegoede burgerij, dat was het fijnste wat er was. Omdat men vond dat de mensen niet 
goed aten volgens de voedingsleer werden er huishoudscholen opgericht zodat men de 
jonge meisjes kon leren wat men wel en niet goed deed, en een ding daarvan was het 
inmaken in zout dat uit den boze was, dus wij deden dat ook verkeerd. Er werden 
weckflessen uitgevonden en dat nam een grote vlucht, alles kwam in de week, vlees, 
groenten en vruchten. Ook gebruikte men veel te veel vet en als ik dan volgens 
huishoudschoolrecept het eten klaar maakte zei Pa “Ja, het smaakt wel goed maar Moe 
haar vetpotje moet er wel even bij want anders heb ik zo weer honger”. Als het eten niet 
vet was dan deugde het niet, meende men. Als je slachtte dan werden de hammen eerst 
bewaard voor als er visite was, ook waren er mensen die ze lieten zouten, roken en 
drogen bij o.a. Vinke in Heemse, die wou ze ook wel graag kopen, ze hadden ook eon 
zaak in Amsterdam waar ze gezouten vlees, ham en spek leverden aan zeilschepen. Die 
konden rekenen op kwaliteit want het werd tegen het eind van de middag per 
Dedemsvaartse stoomtram naar Zwolle verstuurd, dan op de Zwolse boot en de volgende 
morgen was het al op de Gelderse kade in Amsterdam. In 1926 trouwden Eg en ik, mijn 
hole inboedel kostte toen f1250,— wij kregen dat als renteloos voorschot en moesten dat 
later na het overlijden van Pa en Moe verrekenen. In 1930 trouwden Antje en Tjarko, die 
kwamen in de Krim te wonen. In 1931 trouwden Roeli en Lammert, die kwamen in de 
Driehoek en in 1936 trouwden Hendrik en Henny, die kwamen toen in de boerderij te 
wonen en Pa en Moe lieten een nieuw huis bouwen achter de tuin. In 1927 waren Pa en 
Moe 25 jaar getrouwd en hadden we grote bruiloft op de deel. Diny was het eerste 
kleinkind en vooral bij Opa een wonderkind. Een paar jaar eerder had hij gezegd dat hij 
niet graag meer naar Winschoten ging omdat ze in Bovenburen altijd over de kinderen 
praatten, dat waren de kinderen van Bertus Kemper en Aaltje en daar waren dan Oma 
Geessien, tante Griet en oom Hendrik, allemaal zusters en broer van Moe. Pa zei hoe je 't 
ook probeert, altijd komt het gesprek weer over de kinderen maar als ze in Ruinerwold 
kwamen was het precies zo. Als ze kwamen (I keer in de 6 weken) dan hadden Antje en 
Roeli net nieuwe schorten gemaakt en dan was er een lapje over en daar hadden ze dan 
een schortje voor Diny van gemaakt. Met haar verjaardag en met Sinterklaas kreeg ze 
altijd een wollen Delana jurkje, dat waren mooie jukjes die in Dedemsvaart gemaakt 
werden op de Delana fabriek. Nadat ze een paar jaar in Lutten hadden gewoond kochten 
ze 2,5 H.A. heidegrond van Baron van Ittersum voor f1000,— per H.A. Later van Sandrie 
Hagedoorn bijna 2 H.A. voor ruim f1000,— per N.A. en ook nog van Zwijze uit 
Gramsbergen 2.85 H.A. over de wijk, dat moest ook nog ontgonnen worden. Over de 
wijk lag 5 H.R. land van de fam. Wildeboer, later Mevr. Bouman-Wildeboer dat was jaren 
in huur bij Begeman, later bij Pa en weer later bij Hendrik. Toen mevr. Bouman was 



overleden werd het publiek verkocht maar toen leefden Pa en Moe allang niet meer. In 
die tijd had je vastgestelde maximum prijzen en oom Hisko kwam als doorgewinterde 
landkoper(want hij had altijd landhonger) om Hendrik op te jutten hoe hij er mee aan 
moest. Omdat Hendrik de huurder was had hij de eerste koop en toen de notaris vroeg 
“Wie biedt er geld voor?”, bood Hendrik meteen de maximum prijs, toen kon niemand er 
meer tussen komen. Dat was toen f3600,— per H.A., voor die tijd erg duur. Toen Moe 
wat ouder werd had ze vaak een verhoogde bloeddruk en was dan kortademig, ze moest 
van de dokter wandelen maar dat deed je in die tijd maar niet zo, (dan leek het of je 
niets te doen had en dat hoorde niet zo want een vrouwenhand en een paardetand 
mogen niet stilstaan) en dus ging ze 's avonds in schemerdonker wandelen, de bruggen 
rond en als ze dat 14 dagen gedaan had dan was de kortademigheid over. Ze liep thuis 
ook genoeg maar dat hielp niet. Ik kwam een keer bij de dokter en die zei “Wil je even 
tegen je Moeder zeggen dat ik geen kindermeid ben?” Ik vroeg “Waarom?” Hij zei ”Je 
Moeder heeft een verhoogde bloeddruk en dat moet onder controle blijven, ik heb haar 
gezegd dat ze iedere maand bij me moet komen maar ze doet het niet”. Later gebeurde 
het wel want Tante Griet in Bovenburen had dat ook en die moest opgenomen worden in 
het ziekenhuis en kreeg ‘s avonds ervoor een hersenbloeding waardoor ze aan een kant 
verlamd werd, ze heeft toen vier jaar gelegen en dan verslechterde haar toestand weer 
en dan ging Moe er weer heen, na een paar dagen was het weer wat beter en dan kwam 
Moe weer thuis. Moe was toen erg bang dat ze dat ook zou krijgen en bleef toen goed 
onder controle maar met al dat gereis naar Winschoten daar heeft ze veel van geleden en 
is toen niet weer de oude geworden. Op 10 Mei 1940 lieten de Hollanders de bruggen in 
de lucht vliegen om zo de Duitsers tegen te houden en hadden ze in Lutten alle ramen 
van de beide huizen kapot. Ze hebben Moe toen naar de familie Nust gebracht met de 
boot omdat ze wat ziek was en het overal tochtte. In de boerderij kwamen toen meteen 
moderne ramen in zonder tussenschotjes. Moe kreeg longontsteking, knapte wel weer op 
maar toen ze tegen de winter weer ziek word, werd dat haar einde. De medicijnen die er 
toen waren, waren lang niet als tegenwoordig, penicilline b.v. was nog niet uitgevonden, 
dat is voor het eerst gebruikt toen na de bevrijding in 1945 de Canadezen hier kwamen 
en Moe is in 1940 overleden. Voor zover ik mij kan herinneren is Pa maar eenmaal ziek 
geweest toen wij kinderen waren, toen had hij blaasontsteking of zo maar hij zei tegen 
Moe “Heb je de familie al bericht gestuurd dat ik ziek ben”? “Nee”,zei Moe. “Nou dan 
moet je dat doen want ik wil hier niet als een hond sterven” zei hij. Ik weet ook nog dat 
hij toen daags een glas goede wijn moest hebben, St. Julien of St. Estêphe, dat is mij 
altijd bijgebleven. Pa had later al jaren een breuk en opereren was er niet bij, toen ik er 
wat van zei, zei Moe ”Daar moet je nooit weer over praten want de operatie gelukt dan 
wel maar dan krijgen ze longontsteking en zijn dan toch nog weg”. Dus bleef hij lopen 
met een breukband en op een Zondagmorgen in 1944 toen hij alleen thuis was werd de 
breuk beklemd en Henny en Hendrik waren die dag bij ons in Coevorden ze waren op de 
fiets gekomen en we waren goed en wel aan het koffiedrinken toen kwam Mevrouw 
Homan en zei “Er is bij ons opgebeld of de familie Hofsteenge thuis wil komen want Opa 
moet naar het ziekenhuis in Hoogeveen,hij heeft een beklemde breuk. Wij gingen op de 
fiets mee naar Lutten, auto's waren er toen niet, er was geen benzine, 't was het laatste 
oorlogsjaar en toen we in Lutten kwamen zat Pa al klaar voor vertrek maar 't duurde nog 
wel drie uur voordat er een auto was want die liepen toen op qas generatoren en 
moesten eerst warm gestookt worden. Dr. Gouwe, was hun huisarts maar die zat 
gevangen in Duitsland, *Hans Gouwe was de vorige avond door Duitsers 
doodgeschoten omdat hij handgranaten had gegooid op een schip met 
munitie. Met het schip was niets gebeurd omdat ze niet precies wisten hoe ze 
handgranaten moesten gebruiken maar ze liepen er later weer langs om te 
kijken en werden herkend met dit noodlottig gevolg. De plaatsvervanger van Dr. 
Gouwe die daar in huis was had zijn handen wel vol en zodoende moest een andere 
dokter hem een verwijsbriefje geven voor een ziekenhuis en zodoende kwam hij in 
Hoogeveen terecht. Ik ben ook mee geweest naar Hoogeveen en onderweg hadden we 
geregeld vliegtuigen boven ons, zogenaamde jagers die keken wat er wel op de weg 
was want er was totaal geen verkeer, gelukkig werd er niet geschoten maar we waren 
wel erg bang. In Hoogeveen werd hij dadelijk geholpen en toen 't achter de rug was 
zijn we nog even bij hem geweest en toen zei hij ”Nou als ik geweten had dat het 

* Deze opmerking berust op een hardnekkig gerucht. Uit brieven van Johanna Gouwe-Vermeulen, 
moeder van Hans, blijkt dat Hans en zijn vrienden Adriaan van Haeringen en Chris Bakker niets met 
deze aanslag op het munitie schip van doen hadden. Ze passeerden toevallig de onheilsplek op 
terugreis van Hasselt naar Lutten. De familie Gouwe betreurt deze griefende geruchten ten zeerste.



niet erger was dan had ik het veel eerder laten doen”. We gingen hem om beurten 
bezoeken want iedereen moest op de fiets er naar toe en Donderdags was mijn beurt en 
toen ik er toen kwam leek het mij niet goed met hem en dat was ook zo. Aan de buiten-
kant was het wel genezen maar van binnen lekte er iets en dat vervuurde. Na een week 
of drie is hij toen overleden. Het huis waar Pa in woonde, dat hadden ze in 1936 
gebouwd toen Hendrik en Henny trouwden en Pa had Annie Oosterveld als huishoudster, 
stond nu leeg en zoals dat hoorde moest dat zes weken leeg staan voordat er anderen in 
kwamen wonen. Het huis rouwde dan. Ze kregen er echter de tijd niet voor want er 
kwam een gezin met tien kinderen die er graag in wilden. Daar voelde niemand veel voor 
en Opa en Oma Edzes met hun dochter Sien wiens huis in Coevorden was gevorderd en 
zolang bij een nicht inwoonden zijn er toen hals over kop ingetrokken zodat het weer 
bewoond was. Ze werden hals over kop met een koets opgehaald door Tjarko, die koets 
was van Harm Egbert Edzes en ze hadden er een driejarig paard voor die nog nooit voor 
een koets was geweest. Begin Maart 1951 gingen Tjarko en Antje naar de Noord-Oost 
Polder en toen zijn de Edzes in de Krim gaan wonen. In 1957 is de oude Edzes overleden. 

Zo, nu heb ik dunkt me al een mooi begin en kan ieder van ons dit nu wel aanvullen en 
vervolgen. 

Teelke.  




