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Kom ook op de ledenvergadering
van 2 april in de Hof van Salland
U bent van harte welkom op de ledenvergadering op donderdag 2april in de Hof van Salland. De
zaal is open vanaf 19.30 uur. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de uitnodiging en de agenda. Na de
pauze wordt deel 2 van de film ‘Fietsen door de tijd’ getoond.
Fietsen door de tijd - Deel 2
Vorig jaar november was op de Historische Avond het eerste deel te zien van de film “Fietsen door
de tijd”. In deze film - die door Harry Mulder is opgenomen in de zomer van 2006 - was te zien
hoe Gerrit Hemeltjen en Pier Karenbeld door de omgeving van Diepenveen fietsten. Vele malen
stapten ze bij interessante plekken even van de pedalen af en werden herinneringen uit Gerrits jeugd
opgehaald. Onderweg ontmoetten ze regelmatig andere bekende Diepenveners die ook hun eigen
originele verhalen van vroeger vertelden.
Op donderdag 2 april as. zullen Gerrit en Pier hun fietstocht op het filmdoek voortzetten. Vertrekkend
vanaf de Roobrug gaat de tocht onder andere naar de plek van station Diepenveen-West en Oud
Rande. Eenmaal terug in het oude centrum van ons dorp worden
de fietsen aan de kant gezet en gaat de tocht lopend verder. Ook
nu weer vertellen ‘toevallige’ passanten diverse anekdotes en
interessante dingen.
Deel 1 van de film was een succes en deel 2 is minstens zo leuk.
Dus kom weer kijken op de ledenvergadering van 2 april!!

Verder in deze
nieuwsbrief:

Het lustrumfeest in foto’s

Hengelsport in vitrine
De hengelsport in Diepenveen is het onderwerp van de nieuwe expositie in de historische hoek van de bibliotheek aan de Crommelinlaan. Elke drie maanden maakt Theo Hoetink samen met enkele
andere leden van de foto-archiefgroep er weer iets moois van. Er wordt
nu o.a. materiaal geleend van de Diepenveense Hengelaars Vereniging (DHV). Deze vereniging bestaat al heel veel jaren en heeft maar
liefst 550 leden. Natuurlijk verleent ook Van Ginkel Hengelsport
medewerking. Informatie over DHV staat op www.dhvdiepenveen.nl
met mooie foto’s en andere viswetenswaardigheden.
Het is alweer de 23e keer dat u in de vitrine in de bibliotheek een
minitentoonstelling kunt bekijken. U kunt er terecht tijdens de openingsuren van de Openbare Bibliotheek. De textielgroep heeft er ook
een vitrine staan met oud textiel. Op dinsdagmiddag van 14.30 tot 16
uur is de fotoarchiefgroep aanwezig.
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Niet weggooien
Heeft u nog voorwerpen, documenten, ﬁlms, foto’s, brieven en/
of dagboeken uit de periode van
de Tweede Wereldoorlog in Nederland en Nederlands-Indië? Of
komt u deze tegen bij het opruimen van de inboedel van een ouder familielid? Niet weggooien!
‘Niet weggooien’ is het motto
van een gezamenlijke actie van
Nederlandse musea en instellingen op het gebied van de Tweede
Wereldoorlog. Doel is ervoor te
zorgen dat materiaal uit de oorlogsjaren behouden blijft. Het gaat om instellingen als het Nationaal
Oorlogs- en Verzetsmuseum, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) en Museum Bronbeek. Ook het Stadsarchief in
Deventer is geïnteresseerd. U kunt het materiaal schenken, in bruikleen geven of alleen om advies vragen.
Contact
Vindt u iets en weet u niet of het van waarde is, neem dan contact op
met onze vereniging, via bestuurslid Lamberthe de Jong (tel 593501)

Begraafplaats
De redactie van de nieuwsbrief ontving de onderstaande reactie met
aanvullende informatie over de begraafplaats aan de Roeterdsweg. (Zie
het artikel in nieuwsbrief 19)

Beste redactie van de Diepenveense Nieuwsbrief,
Wat een aardig artikel heeft u gepubliceerd over de begraafplaats aan de Roeterdsweg. Ook Deventer families hebben daar
hun dierbaren aan de aarde toevertrouwd.
U plaatst een vraagteken bij de naam van de overledene in
het graf met de teckels. Ik heb het even voor u nagezien. Het
gaat om Jkvr. Cécile de Kock (Den Haag, 30 augustus 1847
- Diepenveen, Huis Roobrug, 1 juni 1893). Zoals u schrijft
was zij de eerste echtgenote van Jhr. Otto Adriaan Smissaert, die in 1848 was geboren op De Haere onder Olst en
in 1926 overleed. De moeder van Cécile was een Des Tombe
uit de familie die later op Hoenlo, ook onder Olst, woonde.
Vriendelijke groet,
C.M. Hogenstijn

Doe mee met de ‘canon’ van Diepenveen
‘Wie zijn de meest aansprekende personen uit de geschiedenis van uw woonplaats? Welke oorlog had
er de meeste impact? En wat was er de meest kenmerkende economische activiteit? Het antwoord
op deze vragen is niet altijd eenvoudig, maar de discussie erover wel leerzaam. Wij dagen u uit om
de hoogtepunten uit de geschiedenis van uw dorp of stad in een eigen canon op rij te zetten.’
Dit bericht werd aan het bestuur gestuurd door de IJsselacademie in Kampen. Deze heeft aan elke historische
vereniging in Overijssel gevraagd een plaatselijke canon te maken; voor ons dorp zijn dat zo’n 25 onderwerpen. De IJsselacademie gaat het project ook begeleiden en in 2011 komt er een provinciale canon.
Jaartallen
In 2006 werd de Canon van Nederland gepresenteerd, waarin 50 hoogtepunten uit de vaderlandse geschiedenis op rij zijn gezet (zie www.entoen.nu). Deze landelijke canon wordt vanaf volgend jaar ‘verplichte kost
‘op de basisscholen.
Onze vereniging heeft de
belangrijke jaartallen van
Diepenveen al eens op
een rijtje gezet, die staan
op de website. Bijvoorbeeld de stichting van het
vrouwenklooster (1400),
de ophefﬁng van de marken (1843), de bouw van
landhuis Nieuw Rande
(1857), de verhoging van
de IJsseldijk (1922), al is
dat laatste weer niet typerend voor Diepenveen. Bij
personen kunt u denken
aan Johannes Brinkerinck
(oprichter klooster), A.J.
Duymar van Twist van
Nieuw Rande en aan Lina
Roetert Steenbruggen, die
erg actief was in het dorp.
Commissie
Wilt u meewerken aan het
samenstellen van de canon
van Diepenveen? Of heeft
u suggesties? Het bestuur
heeft al een commissie samengesteld (Hans Ekkel,
Lamberthe de Jong en
Wim Roetert). Aanmeldingen en suggesties naar
bestuurslid Lamberthe de
Jong (tel 593501) of via
info@historischeverenigin
gdiepenveen.nl.
Zo ziet de Canon van Nederland eruit.
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Wandelen door
Diepenveen in de
19e eeuw
´Een wandeling van Wijhe naar Diepenveen´ is een van de vele wandelingen van
Jacobus Craandijk (1834-1912). In 1874
publiceerde hij zijn eerste boek de serie
Wandelingen door Nederland met pen en
potlood. [cursief] Uiteindelijk zijn er acht delen verschenen tussen 1875
en 1885, geïllustreerd met tekeningen van P.A. Schipperus . In deel 6
staat de wandeling van Wijhe naar Diepenveen.

Meer informatie?
De serie ´Wandelen door
Nederland met pen en potlood´ kunt u in de oude en
in een nieuwe versie lenen
in de Athenaeumbibliotheek
in Deventer en in sommige
openbare bibliotheken. Alle
boeken staan ook op www.
dbnl.nl, een site met complete teksten van Nederlandse
literatuur. Auteur Bert Kolkman uit Haarlem verzamelde veel informatie over
Craandijk. Die is te vinden
op www.historischetopograﬁe.nl/craandijk.

Jacobus Craandijk werd geboren in Amsterdam, op 7 september 1834.
Na het gymnasium studeerde hij theologie en werd hij doopsgezind
predikant. Zijn voornaamste hobby’s waren wandelen en geschiedenis. In 1859 werd hij predikant in Borne en daarna nog in Rotterdam
en Haarlem. Behalve de Wandelingen schreef Craandijk nog vele andere boeken met o.a. reisverhalen. Hij
overleed op 77-jarige leeftijd.
Jacobus Craandijk beschrijft in zijn boeken de natuur, de dorpen en de kastelen zoals ze er toen uitzagen en
wat er in die negentiende eeuw allemaal aan het veranderen was. Daar geeft hij veel historische informatie
bij. Zelf noemt hij zijn boeken ‘Een monument van verdwijnend Nederland’ .
Nog steeds gaan mensen wandelen aan de hand van Craandijks beschrijvingen. Om te ontdekken hoe het
was, wat er veranderd is en wat er nog over is. Nog steeds worden beschrijvingen van hem in een of andere
vorm herdrukt. Het is de moeite waard om nader kennis te maken met zijn Wandelingen. Van de ´Wandeling
van Wijhe naar Diepenveen´, staat hieronder het ( ingekorte) deel vanaf het Wijnbergen in Olst. Spelling
en tekst zijn hier en daar aangepast om de leesbaarheid te bevorderen. Ook zijn enkele stukken vanwege de
breedsprakigheid geschrapt.

JACOBUS CRAANDIJK LOOPT VAN STATION WIJHE NAAR DIEPENVEEN
In onderstaande tekst is het deel vanaf het Wijnbergen in Olst opgenomen.

Jacobus Craandijk

4

Het terrein van Wijnbergen beslaat een belangrijke uitgestrektheid en prijkt met fraaie gewassen
en bloemen, terwijl het overbos
rijk is aan oude en hoge beuken.
[…] Tussen de akkermaalsbosjes
is de hitte soms drukkend genoeg, maar het ontbreekt gelukkig langs de weg doorgaans niet
aan schaduw, en over de weiden
en akkers, die van tijd tot tijd
het houtgewas vervangen, strijkt
een weldadig zuchtje, dat de halmen zachtkens doet golven en de
wandelaar vriendelijk langs de
slapen speelt.

Van Diepenveen bespeuren wij
nog niets. Trouwens het dorpje
is klein, het torenspitsje laag en
het landschap bosrijk, zodat het
zich wel lang verborgen moet
houden. Buitenplaatsen komen
wij niet meer voorbij; wèl leiden hier en daar lange lanen in
de bossen, en aan ‘t einde van
een ervan, aan wier ingang de
dubbele naam Roobrugge-Oudrande staat te lezen, onderscheiden wij van verre de witte muren van een herenhuis. Lieten wij
ons nu verlokken die laan in te
slaan, dan zouden wij Diepen-

De toren van Oud Rande (1574) is een van de illustraties in deel 6.

veen missen, maar wij houden
de grintweg, zonder ons ook
door een tweede laan, met dezelfde namen, te laten aﬂeiden,
en nu liggen de weinige huizen,
rondom het kerkje geschaard,
ook spoedig voor ons.
‘t Ziet er liefelijk uit met zijn
hagen en tuinen, met de zware
iepen bij de kerk en de laan van
eiken, waarlangs de meeste huizen staan geschaard en het heeft,
hoe klein ‘t ook is, een goed logement, waar in de zomer de
logeergasten niet ontbreken en
de burgerij van Deventer zich
gaarne komt ontspannen. Het
uithangbord vertoont drie rode
adelaars op gouden veld, - het
wapen van Coevorden, dat eenmaal op het bloedig slagveld van
Ane zegevierend heeft gewapperd
en later, toen de macht der oude
dynasten was gebroken, boven
de poort van menig Overstichtse
havezathe blonk. Hier bewaart
het de herinnering aan de tijd,
toen het naburige kasteel Rande
aan dat geslacht behoorde.

‘Vroeger stond de kerk met de
pastorij geheel eenzaam in een
dorre streek,’ zo wordt van Diepenveen getuigd. Maar wij hadden reeds overvloedige gelegenheid, om op te merken dat die
tijd lang voorbij is, en reeds in
de vorige eeuw ‘had de natuur
van de grond en de nabijheid van
Deventer uitgewerkt, dat verscheidene buitenplaatsen werden aangelegd, welke dit oord
zeer behaaglijk maken.’ Dat òok
het tegenwoordige Diepenveen
die lof ruimschoots verdient,
zal ons nog verder blijken. Wij
mogen echter het kerkje niet onopgemerkt voorbij gaan, al heeft
het weinig aanzien. ‘t Is immers
het overblijfsel van een eenmaal
zeer vermaard vrouwenklooster,
dat een vaderlands geleerde ‘het
vrouwelijke Windesheim’ heeft
genoemd. […]
Een merkwaardigheid van onze
tijd was de pastorietuin. Daar
vond men een’ zeldzame schat
van bloemen, en smaakvol waren
de veranda’s, volières en andere

sieraden van die lusthof, door de
predikant Van ‘t Sand ontworpen. Na zijn dood werd alles
een wildernis. Wat verkocht kon
worden, werd verkocht, wat niet
vervoerbaar was, werd verwaarloosd. Diepenveen was tijdens
ons bezoek vacant en de eertijds
zo rijke en bloeiende gaarde ziet
er deerniswaardig uit.
Ook het fraaie plantsoen van
‘t oud adellijk Oud-Rande, dat
een weinig verder, dicht bij de
spoorweg ligt, schijnt niet al te
zorgvuldig onderhouden. ‘t Is
een deftig buitengoed, dat nog
met statige lanen prijkt, en uit
zijn grote grasperken verheffen zich kloeke bruine beuken,
treurbeuken, populieren en dennen. Het oude kasteel, met zijn
sterke muren en torens, grachten
en valbrug, dat er in de vorige
eeuw nog stond, al was ‘t dan
ook reeds in verval, is vervangen
door een nieuwgothisch gebouw,
dat het zeker in aantrekkelijkheid niet halen kan bij de grijze
burcht, die leenroerig ( afkomstig
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en afhankelijk van een leenheer,
red.) was aan de proostdij van
Deventer. […] Het enige, wat
van het oude huis nog overbleef,
is de vierkante, met klimop begroeide toren, waarin de kapel
van het kasteel is geweest. Aan
het goed bewaarde kruisgewelf
zijn de symbolen der vier Evangelisten en de letters I.H.S. nog
duidelijk te onderscheiden. Een
van buiten aangebrachte ijzeren
trap leidt thans naar de bovenverdieping van het eenvoudige,
maar hechte en om zijn oudheid
eerwaardige gebouwtje, dat
zeker de aandacht van menig
spoorwegreiziger trekt, als de
trein aan het station Diepenveen
stilhoudt.
De dubbele beukenlaan aan de
overzijde der spoorbaan is ‘t
vervolg van die, wier ingang wij
opmerkten voordat wij het dorp
hadden bereikt. Zij loopt voorbij Oud-Rande, dat wij reeds zagen en aldus genoemd wordt in
onderscheiding van een ander en
vrij wat jonger landgoed, eveneens Rande geheten, of - naar de
voormalige eigenaar - SmethsRande. Eigenlijk is Rande de
naam der marke, die op het kasteel overging.

Naast Oud-Rande lazen wij
Roobrugge. Dat is het grijze
huis, met bos er omheen en een
weiland er voor, op enige afstand
achter het station gelegen. […]
Een schone bezitting is het nog
steeds en het wordt zorgvuldig
onderhouden. De grasperken, de
waterpartij, het geboomte, de
heestergroepen, de lange, brede
lanen, de eikenbossen - alles ziet
er fris en goed onderhouden
uit. Menig trotse stam groeit er,
waaronder een hoge treurbeuk,
een zeldzaam zware berk, een
majestueuze bruine beuk en andere exemplaren die bewijzen,
dat de grond er voor de houtteelt zeer geschikt is, en wij behoeven ook hier maar rond te
zien, om die van Deventer geluk
te wensen, dat zij ook aan deze
zijde hunner stad een lustoord
hebben, zó rijk aan afwisselende
schoonheid en zó gemakkelijk
te bereiken, als Diepenveen met
zijn talrijke landgoederen is.
Hoe gaarne zouden wij nog veel
langer door die bossen, langs
die bouwvelden, in die lanen
rondzwerven! Slechts tamelijk
oppervlakkig en in ‘t voorbijgaan konden wij het een en
ander zien. Maar de zomerdag

begint ten einde te lopen. […]
Wij moeten kiezen. Houden
wij de grote beukenlaan, dan
brengt die ons naar het fraaie,
nieuw aangelegde buitenverblijf
van de oud-gouverneurgeneraal
van Neerl. Indië Duymaer van
Twist, een der sieraden van de
omtrek. Slaan wij bij de stal van
Roobrugge rechtsaf en volgen
wij het voetpad langs de zoom
dier buitenplaats, dan kunnen
wij nog een blik op de Haere
werpen. […]
Niet onvoldaan scheiden wij van
Diepenveen en daarmede van een
schoon en bij niet velen bekend
gedeelte van onzen vaderlandse
bodem. De lange zomerdag was
ook thans te kort, om alles te genieten wat er te genieten is. Maar
wie in deze streken rondwandelt
vindt zich bevestigd in zijn overtuiging, dat het goede land waar
wij wonen voor hem, die weet te
zoeken en te vinden, nog menig
plekje heeft, ten volle waard te
worden gekend om zijn rijkdom
aan natuurschoon, verbonden
met allerlei herinneringen uit
dagen, die reeds lang achter ons
liggen.

Dringend ‘foto-vrijwilligers’ gevraagd
Onze vereniging heeft de afgelopen 10 jaar een grote hoeveelheid foto’s van Diepenveen verzameld. Helaas dreigt veel informatie verloren te gaan, vooral informatie van voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog doordat bij veel afbeeldingen nog steeds een begeleidende tekst ontbreekt en dat is natuurlijk
erg jammer.
Wie komt ons helpen daar iets aan te doen? Bij onze vereniging zijn tal van ‘autochtone Diepenveners’ bekend die over de gewenste kennis beschikken, echter ... het ontbreekt ons aan vrijwilligers om bij
hen langs te gaan. Daarom doen we deze oproep. Het liefst willen we een - gezellige - extra werkgroep
vormen.
Schroom niet en meldt u aan voor dit zo belangrijke werk! Daarbij doen we vooral ook een beroep op
jongere mensen die wat van hun vrije tijd voor ons willen opofferen.
Informatie en opgave bij bestuurslid :
Wilbert Derksen
De Nieuwe Aanleg 14 - 7431 BR Diepenveen - tel 0570- 592540
E-mail : praktijkderksen@home.nl
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Vroege fotografen in een boek
Over de eerste foto’s na de uitvinding van de fotograﬁe door Daguerre is maar
weinig bekend. Hoe komt het dat eigenlijk alle oude foto’s op elkaar lijken?
Hoe verklaar je de foto van een visboer aan een balustrade of naast een piedestal? Wie waren die eerste fotografen en wat of wie zetten ze op hun foto’s? Er
is nu een leuk boek verschenen dat daar antwoorden op geeft. Het is geschreven
door Hans Rooseboom, de conservator fotograﬁe van het Rijksmuseum in
Amsterdam en het heet: ‘De schaduw van de fotograaf, positie en status van
een nieuw beroep 1839-1889’.

Het jubileumbestuur werd op deze feestdag op de foto gezet door Fred Schutte. Zoals u ziet, kijkt iedereen vrolijk en tevreden over de prestaties van
de afgelopen 10 jaar in de camera.

Het lustrumfeest van 8 november 2008
U herinnert zich vast nog wel het
feest van 8 november 2008. De
sfeer zat er zowel ’s middags als
’s avonds goed in. De zaal was
overvol. ’s Middags werd er

genoten van een optreden door
de boerendansers van de revuegroep Salland, een lust voor het
oog, en ’s avonds van het shanty
koor Heeren van de Heijs, een
lust voor het oor. Om het feest
extra luister bij te zetten, waren er ook gasten van buiten de
vereniging uitgenodigd, waaronder twee burgemeesters: de
heer van den Bergh, de laatste
burgemeester van Diepenveen,

en burgemeester Heidema . Aan
hen werd het boek ‘Diepenveen
toen en nu’ aangeboden. Lamberthe de Jong, mede oprichtster en bestuurslid van het eerste
uur werd tot erelid gekroond. U
zag het eerste deel van de ﬁlm:
‘Fietsen door de tijd’ Kortom,
het was echt feest! U beleeft
dit allemaal opnieuw als u de
foto’s op de volgende pagina’s
bekijkt.
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Een landkaart
uit de 18e eeuw
In de Deventer AthenaeumbiblioColmschate. Als het
theek ligt een oude kaart uit 1744
IJsselwater
hoog
van Overijssel, die aangeeft welk
stond, stroomde de Op de kaart staat ‘Transisalania’, de Latijnse naam van Overijssel.
gedeelte van het westelijk deel
IJssel de Schipbeek
van de provincie overstroomde
in. Door de nieuwe dijk overstad na een overstroming in 1784
bij dijkdoorbraken. In dit geval
stroomde het land aan de noorddat de Snippelingdijk lager moest
de Snippelingdijk in het zuiden
kant echter niet meer en daardoor
worden om als overlaat te functibij Deventer en de Tjoenerdijk
had de stad Deventer bezwaren
oneren. Het water stroomde toen
bij Diepenveen. Het laaggelegen
tegen de dijk, want dan werd de
bij hoog water weer het land op,
gebied ten noorden van Devenstad aan de westkant meer berichting het noorden, Omdat bij
ter liep onder bij overstromingen
dreigd door het wassende water
hoog water ook vaak de Tjoe(op de kaart donker ingekleurd),
van de IJssel. Daarom besloot de
nerdijk doorbrak, waren er extra
helemaal tot Zwartsluis.
Bestuurslid
Wim
Roetert zag deze oude
landkaart hangen bij
een expositie en ging
samen met fotograaf
Harry Mulder naar
het Stadsarchief om
foto’s te maken. In
de linkeronderhoek
van de provinciekaart liggen Deventer en Diepenveen en
dat gedeelte is dan
ook in deze Nieuwsbrief afgedrukt. Het
gaat hier om een
postlandkaart die de
postkoetsiers opgevouwen meenamen;
de kaart was aan de
achterkant gevoerd
met dun linnen.
Aan de oostkant van
de stad Deventer lag
in de middeleeuwen
de zogenaamde Douwelerdijk. In 1612
werd er een betere
dijk aangelegd, de 2,5
km lange Snippelingdijk, die onderhouden moest worden
door het schoutambt Landkaart Overijssel (1744) uit de Athenaeumbibliotheek archief te Deventer. Foto Harry Mulder.
10

overstromingen in Diepenveen.
Na protesten uit Overijssel kreeg
de Snippelingdijk in 1853 weer de
oorspronkelijke hoogte.
In de loop der eeuwen zijn de Snippelingdijk (en de Klinkenbeltdijk)
wel zeven keer doorgebroken. In
1385, 1652, 1689, 1691, 1744
(waarvan de kaart is gemaakt),
1754, 1784,1799, 1810 en 1834.
De Douwelerkolk is daardoor
ontstaan in 1423. In Diepenveen
ontstonden er langs de IJssel ook
kolken na dijkdoorbraken, zoals
de Paardenkolk, en de Cruissinkkolk.
Het water stroomde heel ver over,

op 3 maart 1784 zelfs tot aan de
kerk in Wesepe, die – net als de
meeste kerken – hoger gelegen
was! Volgens kerkelijke aantekeningen waarschuwde de stad
Deventer haar bewoners tot in
Wesepe met kanonschoten (canoneren) als de Snippelingdijk doorbrak. De Tjoenerdijk was in 1784
ook doorgebroken en er is toen
veel vee verdronken. Bij minder
hoog water gingen de Diepenveners naar de Hooge Kamp (op de
Zoogenbrink).
Een sluisje zorgde ervoor dat het
water van de IJssel in de noordpunt van de Munnikerank kon

stromen. Dit sluisje, het Randerziel, was opgetrokken uit Bentheimer zandsteen en lag onder de
toenmalige IJsseldijk. De komst
van de spoordijk in 1866 bracht
echter een grote verandering in de
waterhuishouding evenals de ophoging in 1922 van de IJsseldijk;
toen verdween ook het Randerziel.
De overstromingen in Diepenveen
waren toen verleden tijd.
Meer informatie
Theo Spek, Frits David Zeiler,
Edwin Raap, ‘Van de Hunnepe
tot de zee. De geschiedenis van
het Waterschap Salland’ Uitgave
IJsselacademie, Kampen. 1996.

Stopplaats ‘Hoek’ aan de OLDO-lijn
Op deze foto uit ( ongeveer)
1918 ziet u de stopplaats
Hoek aan de Randerzandweg in de gemeente Diepenveen. De dame op het bankje
voor de schuilplaats is Anna
Hendrika Brascamp (1877 –
1940) uit Olst. Deze halte was
een geliefd begin- of eindpunt
voor inwoners van de grote

stad die in de bosrijke omgeving kwamen wandelen. Het
bestond alleen maar uit een
perron van negentig meter
lang en vier meter breed met
daarop een schuilhok van
zes bij vier. Deze schuilplaats
was van hout, had een stenen
vloer en een pannendak. De
bouw ervan had 750 gulden

gekost. Het perron was net
zo hoog als een op zijn kant
geplaatste spoorbiels en was
opgevuld met een vijf centimeter dikke grindlaag. Op de
foto kunt u zien dat er een
mooie gaslantaarn stond op
het perron.
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Kent u tradities uit Diepenveen?
Misschien hebt u al gelezen dat 2009 het ´Jaar van de Tradities´ is. Op 1 november vorig jaar heeft
koningin Beatrix ofﬁcieel dit jaar geopend. Tijdens die bijeenkomst werden er al tientallen tradities
genoemd, zowel oude als nieuwe. Van Sinterklaas tot midwinterhoornblazen, van gay-parade tot
drop eten… Kijkt u maar eens op www.jaarvandetradities.nl.
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Wat is een traditie eigenlijk?
Een gewoonte of manier van
doen die meestal al jaren in gebruik is. Er zijn diverse soorten:
feesten, sporten, herdenkingen,
zingen van liederen bij een bepaalde gelegenheid. Sommige
tradities worden overal gevierd
(Oud & Nieuw), maar een aantal zijn plaatselijk of landelijk
(Sinterklaas) gebonden.

Het Nederlands Centrum voor
Volkscultuur wil al die tradities
dit jaar verzamelen en dan sturen we ook die van Diepenveen
op. Hieronder alvast een (kort)
lijstje van tradities in ons dorp
en omgeving.
Bekende tradities in Diepenveen

- Jaarmarkt op 30 april
- Aubade schooljeugd op
30 april bij de Oranjeboom
- Palmpaasoptocht
- Foekepotterie (Vastenavond)
- Kerkendag
- Sinterklaasintocht op 5 december
- Midwinterloop DSC
- ………………………..???

Verzamelen
De redactie vroeg zich af welke
tradities en gewoonten er in
Diepenveen zijn en besloot om
die te gaan verzamelen. Als u
een suggestie heeft, dan horen
wij dat graag, bij voorkeur met
tekst en uitleg. Ook oude gewoonten mag u doorgeven. In
de volgende Nieuwsbrief publiceren we dan alle genoemde
tradities.

Als u een traditie wilt toevoegen aan dit lijstje, dan kunt u
deze met vermelding van uw naam, adres en telefoonnummer mailen naar info@historischeverenigingdiepenveen.nl
of opsturen naar het secretariaat (Zie het colofon voor het
adres).
Natuurlijk kunt u het ook inleveren op de jaarvergadering
van 2 april. Als u weet hoe lang de traditie al bestaat, dan
zou het fijn zijn als u dit er ook bij vermeldt.

OPROEP
Aan enthousiaste vrijwilligers
Lijkt het u leuk om mee te denken over de inhoud van de halfjaarlijkse nieuwsbrief?
Lijkt het u leuk om zelf stukjes te schrijven voor de nieuwsbrief?
Lijkt het u leuk om mee te denken over nieuwe uitgaven in de Historische Reeks?
Lijkt het u leuk om ongeveer vier keer per jaar in een gezellig groepje van zo’n zes mensen van
gedachten te wisselen over de pr-activiteiten van de Historische Vereniging?

Dan vindt u het zeker leuk om deel uit te maken van de

PR-GROEP van onze vereniging!
Wacht niet te lang.
Neem snel contact op met de secretaris van de vereniging: info@historischeverenigingdiepenveen.nl
of met de redactie van de nieuwsbrief: josegroen@home.nl
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‘Diepenveen toen en nu’, reacties, een
aanvulling en de toekomst
�������������

Het boek ‘Diepenveen toen en nu’ viel in de smaak. Tot
nu toe zijn er al zo’n 750 exemplaren van verkocht.
Tijdens de Lustrumdag in november 2008 waren dat er
al meteen 230 en via Passe-Partout zijn er in de dagen
daarna ook nog eens 213 verkocht. Er kwamen verschillende reacties op het boek. We hebben ze hieronder
voor u afgedrukt.
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Geacht bestuur,
Vol interesse en plezier heb wij
het fotoboek “Diepenveen toen
en nu” doorgelezen. Als geboren
Diepenvener met de wetenschap
dat zowel mijn vader als mijn
grootvader (bakker) in Diepenveen hebben gewoond was ik
natuurlijk benieuwd wat daarover in het boek zou staan. De
foto op pagina 12 is inderdaad
mijn familie, echter de daarbij
vermelde gegevens kloppen niet
helemaal.
Op de foto zijn de volgende personen aanwezig: vlnr: mijn grootvader Gerhard Noteboom (niet
Gerrit), overleden in 1957; zijn
broer Hendrik Jan (geen Henk);
dochter Dirkje Gezina; mijn
grootmoeder Willemina Kroes
(zittend), overleden in 1945; en
zijn zuster Jaantje (inderdaad
doof). De genoemde tweeling
Dirkje (Dirkje Gezina) en Gerritje (Gerritdina Hendrika) zijn
de kinderen van mijn grootouders. We weten dat Gerritje in
1919 is verhuisd naar Voorst. De
op de foto getoonde bakkerij is
niet de oorspronkelijke bakkerij
van de Weert en zal omstreeks
1920 zijn gemaakt. Er is nog een
foto van de oorspronkelijke woning bekend, welke reeds naar
de vereniging is gemaild.
mvg
Jürgen Noteboom
Goedeavond,
Gisteravond op de geslaagde
jubileumavond het boek Die14
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penveen toen en nu gekocht.
Vanochtend dit met mijn broer
positief (een mooi boek) en kritisch (deskundig zijn we immers
allemaal) bekeken. We hebben
slechts een opmerking (afgezien
van blz 8 waar de 20 eeuw de
19e wordt genoemd): op blz
140 en 141 wordt volgens ons
de plank behoorlijk misgeslagen! De afbraak van Oud Rande
vond niet plaats in 1962 maar in
1964 of 1965. Helemaal zeker
zijn we daar niet van. Maar in
de strenge winter van 1962/63
stond het huis er nog. En dan: de
foto op blz 141 geeft een andere
plaats weer dan de foto op blz
140. De tekst klopt ook niet. De
afgebeelde boerderij staat al jaren op die plaats: in de jaren ‘50
woonde er de familie Meijer,
daarna Holtkuile en toen is de
bestaande boerderij verfraaid
(in een vreselijke kitschstijl).
Dit moet het oude bouwhuis
van Rande zijn. Het huis Rande
stond links van de toren zoals
op blz 141 is afgebeeld. De toren was aan de westelijke kant
van het huis. Op de foto van blz
140 moet u de toren plaatsen dus
rechts van het huis, achter of in
het bosje. Dat bosje is tevens de
plaats waar de kelder was, waarover laatst zoveel te doen was.
Er stond daar een op het eerste
gezicht, daglonershuisje op een
heuveltje, met daarin alleen een
kelder en in die kelder dan weer
een nis, die volgens onze fantasieen wel toegang moest geven tot
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een onderaardse gang. Ondertussen heb ik meer van zulke
bouwseltjes gezien (in den Haag
bij Clingendaal bijvoorbeeld) en
weet ik dat daarin ‘s winters ijs
werd opgeslagen om ‘s zomers in
de ijskast te gebruiken. En van
een onderaardse gang kan in
deze moerassige streken al helemaal geen sprake zijn.
Is er trouwens al onderzoek
gedaan wie mogelijk op de
foto van blz 140 afgebeeld is?
Met vriendelijke groet, namens
mijn broer,
Gerrit Goorman
Aanvulling
We hebben een aanvulling bij
de foto van station Diepenveen
west op blz. 136 van het boek:
‘De families Pannekoek en Speelberg waren de laatste bewoners
van station west, ze vertrokken
in 1966. Hannie Pannekoek is er
in 1961 geboren.’
De toekomst
Er zijn al weer plannen voor
nieuwe boeken. Op dit moment
worden er alvast gegevens verzameld over de bakkers van
Diepenveen en Pier Karenbeld
is bezig met het verzamelen van
gegevens over de kokosfabriek.

Sallandse spreekwoorden (8)
Oaver geld, opscheppen, kakkers en zukke zaken.
Hee wul altied ’t middelste met
de beide enden.
Hij wil altijd het middenstuk
met de beide uiteinden.
Hij is zo egoïstisch, dat hij geen
rekening houdt met anderen.
Een totaal andere betekenis als
het gezegde:
Hee lus van ’t hele vark’n.
Hij is dan niet kieskeurig en geeft
aan, dat hij elk deel van het geheel, waar hij recht op heeft, accepteert.
Gien soldoat, gien traktement
Wie niet werkt zal ook niet
eten.
Een spreekwoord uit de oude
doos, want in deze crisistijd zou
dat voor de vele onvrijwillige
werklozen een onrechtvaardige
conclusie zijn.
Dent/ Dat is mien gien piepe tebak weerd.
Die/Dat is mij geen pijp tabak
waard.
Veur dent he’k niks oaver. Dat is
mien niks weerd.
Hard afwijzend oordeel over iemand of iets.
Ik kleje mien neet uut, veur da’k
noa berre gao.
Ik kleed me niet uit voor dat ik
naar bed ga.
Dat kan opa of oma zeggen tegen een kind of kleinkind dat
graag één van de spulletjes van
die grootouder wil hebben.
D’r wödt völle meer kool
ve’kocht ass t’r op de wee’ld
ve’bouwd wödt.
Er wordt meer kool verkocht
dan er op de wereld verbouwd
wordt.
Dat zeggen we, als iemand duidelijk opschept over hoe gewel-

dig het wel niet gaat. Het woord
boerenlatijn bestaat niet, maar
naar analogie van jagerslatijn
en visserslatijn zou je zo iemand
ervan kunnen beschuldigen.
Even iets anders betekent:
Hoe kaler de jonker, hoe groter
de pronker.
Dit zegt men van hem, die hoog
opgeeft van zichzelf en zijn bezittingen.
Wie zich neet weet te redden, is
neet weerd, datte armoe lit.
Wie zich niet weet te redden, is
niet waard, dat hij armoe lijdt.
Iedereen moet zich op zijn tijd
zelf kunnen behelpen, vooral
degene, die arm is. De rijken
kunnen hun hulp meestal wel
kopen.
’t Nat van de negosie is bèter as
’t vet van ‘t warken.
Het nat van de handel is beter
dan het vet van het werken.
Zelfs een klein beetje handel
brengt algauw meer op, dan een
ﬂinke handwerker met zijn werk
kan verdienen.
Geld stinkt, maa’de luch bevölt
mien we’.
Geld stinkt, maar de lucht ervan
bevalt me wel.
In het latijn zei men al: Pecunia
non olet. Geld stinkt niet.
De uitdrukking schijnt van keizer Vespasianus afkomstig te
zijn, toen hij de senaat ervan
overtuigde, dat voor openbare
toiletten belastingen geheven
moesten worden.

Vereniging te gast bij
Deventer Radio en
bij RTV-Oost
Op 18 december waren Joke
Riemersma, Theo Hoetink
en Joop Overmaat te gast
in het radio programma
Brink 70 van Deventer Radio. Zij mochten daar een uur
lang vertellen over de geschiedenis van Diepenveen en over
de activiteiten van de Historische Vereniging. Er werd
stilgestaan bij het tienjarig
jubileum en ruim aandacht
besteed aan het ontstaan van
de vereniging. Ook de uitgegeven boeken in de Historische
Reeks Diepenveen kwamen
aan bod. Er was met name
veel aandacht voor het laatste
(foto)boek: Diepenveen Toen
en nu.
Diepenveen moet blijven
Op 15 maart 1972 togen
600 Diepenveners naar Den
Haag omdat ze het niet eens
waren met de voorgestelde
herindeling van Diepenveen.
Ze wilden dat het dorp zelfstandig bleef, maar kwamen
teleurgesteld thuis. Ruim een
jaar later echter , op 17 april
1973, werd de uitslag van de
bespreking in de Eerste Kamer
bekend en deze luidde dat Diepenveen wel zelfstandig bleef.
Deze uitslag was vooral te
danken aan het lobbyen van
burgemeester Crommelin.
Theo Hoetink (bestuurslid
van onze vereniging) was erbij. Hij was getuige van de
feestelijke intocht van burgemeester Crommelin en nam
deel aan het feest dat daarna
in het Dorpshuis werd gehouden. Samen met Jo Leuvenink
werd hij hierover geïnterviewd
voor RTV Oost.
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Tjoene 4 en 6
(Later Ganzekooisweg 4 en 6)
Rikie Reterink tussen
haar moeder en grootmoeder.

Oud en nieuw op de foto
Op de oude foto die omstreeks
1935 is genomen, staat Rikie
Reterink tussen haar moeder
Tonia Reterink – Saris en haar
oma Aleida Saris – Bouwmeester. Zij staan voor hun huizen:
Tjoene 4 en Tjoene 6. Nu Ganzekooisweg 4 en 6. Het dubbele
huis werd in 1928 gebouwd
door de grootvader van aannemer Wim Kleinbussink.
Johan Reterink en Tonia Saris

trouwden op 9 februari 1929
en vierden hun bruiloftsfeest
op boerderij ‘De Moespot’, het
ouderlijk huis van Tonia. Na de
bruiloft gingen de ouders van
Tonia op Tjoene 4 wonen en het
jonggehuwde stel op Tjoene 6.
Toen opa stierf, trokken Johan
en Tonia in bij oma op nummer 4 en kwam op nummer 6
de familie Nieuwenhuis te wonen. Deze familie woonde er tot

1978 en verhuisde toen naar ’t
Weterman. Moeder Tonia was
inmiddels weduwe geworden
en zij betrok samen met Rikie
na het vertrek van de familie
Nieuwenhuis weer de woning
op nummer 6. Het heette toen
echter al niet meer Tjoene maar
Ganzekooisweg.
Op de nieuwe foto ziet u dezelfde Rikie (78) voor hetzelfde huis terwijl zij bezig is
met een van haar hobby’s: het
onderhouden van de tuin. Een
andere liefhebberij van haar is
lekker ﬁetsen in de omgeving
van Diepenveen.

Rikie Reterink woont al 78 jaar aan de Ganzekooisweg 6 (voorheen Tjoene 6).
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