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Voor Diepenveen staat de periode van de Duitse 

bezetting beschreven in het boek 'Diepenveen 1940-

1945, In de schaduw van het geweld'. Het boek is door 

de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving 

in 2020 uitgebracht ter herdenking van 75 jaar vrijheid. 

Hoewel er weinig tastbaars uit die tijd is overgebleven 

krijg je met deze wandelroute een beeld van wat zich 

destijds in en rond Diepenveen heeft afgespeeld.  

Routebeschrijving ± 8,5 km 

RA=Rechtsaf  LA=Linksaf  RD= Rechtdoor 

De nummers tussen haakjes zijn de locaties op de kaart 

Vertrek Kulturhus (1) in de richting Olst. Ga over de brug (2) de 2e 

weg LA Kerkstraat en aan het eind RA en volg het Kerkpad (3). Aan 

het eind LA de Sallandsweg in (4,5). Volg de weg over de 

spoorwegovergang en ga verderop LA de onverharde 

Schapenzandweg in en volg deze richting de IJsseldijk (6). Ga bij 

het TOP op de zandweg LA en volg de zandweg (7).  Na de 

spoorwegovergang bij de splitsing LA en dan RD richting dorp. Bij 

de kruising bij het Kulturhus RA en volg de Dorpsstraat (8) die 

overgaat in de Oranjelaan (9). Bij de kruising LA naar de 

Molenweg (10). Ga voorbij de school LA de Slingerbos in en aan 

het eind RA richting Kulturhus. Aan het eind RA en volg de 

Roeterdsweg (11). Deze gaat vervolgens LA over in de Molenweg. 

RD tot aan de kruising met de Randerstraat (12) en ga daar LA. Bij 

de volgende kruising (13,14), LA Olsterweg terug richting het 

dorp. Ga ter hoogte van de Molenveldsweg RA het zandpad in en 

aan het eind ervan LA. Volg de weg (15) tot de Olsterweg en sla 

RA. Volg de Dorpsstraat (16) tot aan het vertrekpunt. 

 

 



 

 

 

1. Op de plek waar nu het Kulturhus staat, stond vroeger de 

Openbare Lagere School waar juffrouw Sophia Bos van 1932 tot 

december 1940 les gaf. Ze werd ontslagen omdat ze Jodin was. Daarna 

was ze juffrouw aan de Joodse School in Deventer totdat de school 

werd opgeheven omdat de kinderen op transport naar Westerbork 

waren gezet of waren ondergedoken. Zelf werd Sophia, na een kort 

verblijf in Westerbork, vandaar op 29 juni 1943 op transport gesteld en 

later in Sobibor vergast. Het schoolgebouw werd, net als een aantal 

andere gebouwen in het dorp, in het najaar van 1944 gevorderd voor 

het onderbrengen van Duitse militairen van de Luftwaffe. Voor de schoolgaande kinderen was er vanaf dat 

moment geen school meer. Bij de school bevond zich ook de gaarkeuken voor de in het dorp aanwezige Duitse 

militairen. 

2. In het najaar van 1944 werd de Zandwetering omgebouwd 

tot tankgracht. Bij de bruggen over de Zandwetering werden aan 

weerszijde van de weg betonnen obstakels opgericht met ijzeren 

balken die diep de grond ingingen. Daartussen konden zware balken 

worden aangebracht die de doorgang ter plaatse onmogelijk maakte. 

De versperringen zijn nooit gebruikt. 

 

 

 

3. In de loop van 1942 werd ook vanuit christelijke kringen hulp 

geboden aan joodse onderduikers. In de pastorie zaten van tijd tot 

tijd joodse kinderen of andere personen ondergedoken. Maar nooit 

voor lang omdat de pastorie aan alle kanten openlag en dat teveel 

risico met zich meebracht. Mede door zijn banden met de illegaliteit 

moest de dominee bij het uitvoeren van zijn taak constant op zijn 

hoede zijn voor de NSB-ers onder de kerkgangers. 

 

 

4. In Diepenveen bevonden zich een aantal grote villa’s. Deze 

werden gevorderd voor de hogere Duitse officieren, NSB-ers en 

ambtenaren van het Ministerie van Financiën dat toen in Deventer 

en Schalkhaar was gevestigd. De gewone militairen en ambtenaren 

werden ingekwartierd in woningen en vooral ook op de boerderijen. 

Op de boerderijen was vaak sprake van tientallen ingekwartierden 

die op de deel of de zolder vertoefden. Ook de aan deze weg 

gelegen villa’s en landgoederen zoals ’t Clooster, Oud Rande en 

Roobrug kregen allemaal nieuwe bewoners waarvan de toenmalige 

minister van financiën en directeur van de Nederlandse Bank, Meinoud Rost van Tonningen, wel de bekendste is. 
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5. De bommen die in de omgeving van Diepenveen zijn gevallen waren 

afkomstig van geallieerde bommenwerpers die waarschijnlijk van het doel 

(de brug bij Deventer) waren afgeweken of die de spoorlijn Deventer-

Zwolle bombardeerden. Op door de geallieerden gemaakte luchtfoto’s zijn 

kraters te zien van een aantal bominslagen waarbij gelukkig geen doden 

waren te betreuren. Bij beschietingen van het station Diepenveen West en 

van de treinen door o.a. Spitfires zijn behalve Duitse militairen ook 

burgerslachtoffers gevallen. 

 

6. Toen aan het einde van de oorlog bleek dat de aanval door de 

geallieerden niet vanuit het westen maar vanuit het oosten zou komen, 

besloot het Duitse leger tot de aanleg van een verdedigingslinie langs de 

gehele oostelijke oever van de IJssel. Ook rond Deventer werden stellingen 

en andere militaire werken aangelegd. De aanleg van deze 

verdedigingswerken stond vanaf 1943 onder leiding van de Organisation 

Todt en werd aanvankelijk uitgevoerd door tewerkgestelde 

krijgsgevangenen en ook burgers uit Deventer en omgeving. Na de 

luchtlandingen van de geallieerden bij Arnhem en Nijmegen op 17 september 1944 werden de werkzaamheden 

bij Deventer geïntensiveerd. Er werden extra gravers aangevoerd, mensen die waren opgepakt tijdens razzia’s op 

allerlei plaatsen in het land, maar ook grote aantallen dwangarbeiders en gevangenen uit kamp Amersfoort 

werden te werk gesteld bij de IJssel. Het hoofdkwartier van de Organisation Todt voor Deventer en omgeving 

was ondergebracht in het gevorderde landhuis Nieuw Rande.  

 

7. Illegale slacht was verboden en de bezetter had een controledienst opgezet 

voor het registreren van het verhandelde vee. Dat weerhield de boeren er niet van om 

zelf vee te slachten. Men kon dat zelf doen maar ook een bekende slachter laten 

komen die dat illegaal wilde doen. Het slachten vond bij voorkeur plaats bij een 

afgelegen boerderij of een leegstaand pand. Het bos van Nieuw Rande en de 

Schapenzandweg boden die mogelijkheid om ongestoord te werken. Na afloop werd 

het slachtafval in verzwaarde zakken in de nabije kolk gegooid. Op een bepaald 

moment was er tijdens het slachten een inval en de aanwezigen werden gearresteerd. 

De slachter nam de schuld op zich en werd langere tijd gevangen gehouden en 

verhoord. Gelukkig bleef een strafkamp hem bespaard maar hij werd wel als 

‘Ausländer’ bij een boer in Duitsland tewerk gesteld. 

 

8. Toen het voor de Duitsers duidelijk werd dat een geallieerde aanval niet 

vanuit het westen maar vanuit het oosten was te verwachten werden rondom 

Deventer verdedigingswerken aangelegd. Een grote tankgracht liep vanaf 

Brinkgreven naar de fabriek van Stegeman Vleeswaren & Conserven en sloot 

vervolgens aan op de Zandwetering. Om de Zandwetering bij Diepenveen als 

tankgracht geschikt te maken werden de nodige graafwerkzaamheden verricht. Bij 

de bruggen over de Zandwetering werden betonnen wegversperringen opgericht. 

Vanaf eind 1944 werden op meerdere plaatsen in het dorp, zoals op een open ruimte 

bij de woning ‘t Zunnehöfken aan de Dorpsstraat en bij De Heest, geschut geplaatst 

en voorzieningen voor de militairen aangelegd waaronder schuilplaatsen en latrines. 

De geschutsopstellingen zijn nauwelijks gebruikt maar de aanwezigheid ervan en van 

Duitse militairen was wel reden dat er beschietingen hebben plaatsgevonden. 
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9.    Op 31 mei 1942 stortte een Handley Page Hampden bommenwerper neer in de 

uiterwaarden van de IJssel bij De Platvoet. De piloot wist het brandende vliegtuig tijdig 

te verlaten en belandde hangend aan zijn parachute in een bloeiende kersenboom in de 

tuin van een woning aan de Oranjelaan. Door de Sicherheitspolizei is hij opgehaald en 

naar Arnhem gebracht waar hij de Duitse vlieger ontmoette die zijn toestel had 

neergeschoten. De rest van de oorlog bracht hij door in het krijgsgevangenkamp Stalag-

Luft III in Sagan, Polen. Op 1 april 1945 werd hij bevrijd door de Russen en naar Engeland 

gevlogen. 

 

 

10. De Molenweg was destijds een zandweg, het gebied bebost en hier 

en daar stond een huis of boerderijtje. Ondanks de aanwezigheid van 

Duitse militairen en NSB-ers in dit gebied hadden enkele families 

onderduikers in huis, waaronder joodse kinderen. Deze Diepenveners 

waren ook actief in het landelijk verzet. Zo was er betrokkenheid bij de 

illegale activiteiten van de 'bankiers van het verzet', de broers Wally en 

Gijs van Hall, en bij de Escape line voor vliegtuigbemanningen van 

neergestorte vliegtuigen. Ook werden er voedseltransporten naar het 

westen van het land geregeld tijdens de hongerwinter. Het doorspelen 

van informatie aan het verzet over de Duitse activiteiten in de omgeving 

hoorde hier uiteraard ook bij. 

 

11. Op de voormalige Algemene Begraafplaats aan de Roeterdsweg 

bevinden zich meerdere graven die aan de Tweede Wereldoorlog 

herinneren. Graven van inwoners van Diepenveen omgekomen bij de 

bombardementen op Deventer of door een V2 inslag, door beschietingen 

of bij verzetswerk. Ook zijn er zeven geallieerde oorlogsgraven waar 

bemanningsleden liggen begraven van twee neergestorte geallieerde 

vliegtuigen. In de bezettingsjaren hebben hier zowel gesneuvelde Duitse 

als geallieerde militairen een tijdelijk graf gehad. 

 

12. De Coöperatie had een maalderij op de plaats waar vroeger de molen 

stond en leverde het meel voor de 3 bakkers in het dorp maar ook voor de 

militairen van de Wehrmacht. Er kwamen echter steeds meer regels en 

Duits gezinde controleurs gingen na of deze wel werden nageleefd. 

Overtredingen werden streng gestraft. Naast de officiële distributie 

ontstond daardoor een clandestien circuit. Veel boeren hielden graan 

achter. Soms werd het gekleurd om het er bedorven uit te laten zien en 

clandestien verhandeld om gemalen te worden. Gemalen graan mocht 

alleen met een vervoersbewijs van de molen naar de bakker gebracht 

worden. Die vervoersbewijzen werden dan zo ingevuld dat hetzelfde 

vervoersbewijs meerdere malen gebruikt kon worden. De zolder van het 

coöperatiegebouw was beschikbaar gesteld voor het drogen en 

fermenteren van tabaksplanten voor de Diepenveensche Tabak Centrale. Vanaf September 1944 werden op de 

tweede en derde zolder Duitse militairen ingekwartierd. De militairen kregen voedsel uit de gaarkeuken die 

achter het coöperatiegebouw stond. De benodigde melk werd gehaald bij de nabijgelegen boerderijen, de ene 

dag bij de ene, de andere dag bij de andere. 
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13. Op 30 januari 1944 vertrokken vanaf verschillende 

vliegvelden in Engeland een groot aantal bommenwerpers begeleid 

door gevechtsvliegtuigen, voornamelijk P-47 Thunderbolts. De 

vliegtuigen waren o.a. opgestegen vanaf “airfield Bottisham” en 

“airfield Debden” in Engeland, met als doel Braunschweig in 

Duitsland en vlogen in formatie over Nederland. Ze werden 

opgemerkt op de Duitse radar en vervolgens kozen veel Duitse 

gevechtstoestellen het luchtruim om de bommenwerpers aan te 

vallen. Boven Diepenveen vond een luchtgevecht plaats tussen een 

Messerschmitt en een Amerikaanse P-47 Thunderbolt. Het Duitse 

toestel raakte zwaar beschadigd en stortte neer op een schuur bij de boerderij Noordwijk aan de Randerstraat. 

De piloot overleefde de crash niet. 

 

14.    Op 1 april 1945 verongelukte een Spitfire van het No. 341 Franse 

Alsace squadron vlakbij huize ‘t Wijnbergen. Het toestel was opgestegen van 

een vliegveld bij Schijndel in de reeds bevrijdde provincie Noord-Brabant. De 

Spitfire werd aangeschoten door Duits afweergeschut dat zich achter op een 

trein bevond, waarschijnlijk bij station Diepenveen West. Bij het neerkomen 

botste het vliegtuig tegen een boom en spatte uit elkaar. De piloot kwam 

daarbij om het leven en ligt begraven op Algemene Begraafplaats van Olst bij 

Den Nul. 

 

 

 

 

 

15. Al in het begin van de Tweede Wereldoorlog stagneerde de 

toevoer van tabak uit het buitenland. Een lokale tuinder besefte 

dat er geld was te verdienen met het verbouwen van 

tabaksplanten. Hij wilde ze daarna ook zelf bewerken tot pruim- en 

pijptabak, sigaretten en sigaren, maar het ontbrak hem aan 

voldoende kennis hieromtrent. Een dorpsgenoot had die kennis 

opgedaan in Nederlands Indië en samen gingen ze experimenteren 

met verschillende tabakssoorten. Na enige tijd werd de 

'Diepenveensche Tabak Centrale' opgericht. Op diverse plaatsen 

rond het dorp Diepenveen werd land van boeren gepacht om daar 

de wel twee meter hoge tabaksplanten voor de DTC te kunnen 

verbouwen. De grote tabaksvelden van vele hectaren bevonden zich o.a. bij de Kieftenweg en bij de 

Randerstraat. Geoogste tabak werd met paard en wagen vervoerd naar de Coöperatie aan de Molenweg of naar 

de 'Eerste Nederlandsche Cocosfabriek' aan de Olsterweg. Van de laatste was de productie van matten door 

gebrek aan aanvoer van kokosvezels noodgedwongen stil komen te liggen. De fabriek beschikte over grote 

schuren om daar de gevlochten draden na het verven te laten drogen. De DTC kon daar nu gebruik van maken 

voor het drogen van tabaksbladeren. Ook de Coöperatie stelde hun grote zolderruimte beschikbaar om bladeren 

te kunnen drogen. Daar ook vond de fermentatie van de DTC-tabak plaats. Na de fermentatie verdween de 

tabak naar de fabriek van Ten Have Koffie op de Brink in Deventer voor de eindbewerking en de distributie. Op 

de verpakking stond: 'Amateursigaretten van de DTC 'n Import gelijk!'. In de winter van 1943-1944 werd maar 

liefst 200.000 kg tabak ter fermentatie aangeleverd waardoor Diepenveen uitgroeide uit tot het grootste 

Nederlandse Tabakscentrum. 
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16. De bevrijding van Diepenveen was op 11 april 1945. Zoals een 

ooggetuige het verwoorde: "Deze dag zullen we in Diepenveen nooit 

vergeten. Om halfnegen werd ik gewekt dat de Canadezen er al waren. We 

vlogen er allemaal naar toe en konden ons niet meer bedwingen. Een 

enthousiaste menigte stond om de tanks. Nog geen 5 minuten later of de 

Diepenveners rookten als schoorstenen. Met chocolade, zeep en crackers 

werd gegooid. Ik moest de accordeon halen en mijnheer Ankersmit 

speelde het Wilhelmus en het God Save The King. Iedereen tooide zich zo 

gauw mogelijk met Oranje en was dadelijk op z’n Paasbest gekleed om 

toch maar niets mis te laten gaan. ‘s Middags hebben we met de Canadezen gepraat en met hen door de kamers 

en door de tuin gehost. Om elf uur gingen we nog met een heel stel door het dorp vaderlandse liederen zingen. 

Het was een dag om nooit te vergeten." 
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