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NIEUWSBRIEF nr. 23
Historische Vereniging Dorp Diepenveen en omgeving oktober 2010

Historische avond 4 november 2010

Het is een goede traditie geworden: elk najaar organiseert de Vereniging in de Hof van Salland een bijeenkomst 
voor iedereen die geïnteresseerd is in de historie van Diepenveen. Dit jaar op donderdagavond 4 november 
om acht uur. Als u zeker wilt zijn van een goede plaats is het aan te raden bijtijds aanwezig te zijn; de zaal is 
open vanaf half acht. U bent welkom.

‘Eerste Nederlandse Cocosfabriek’
Het eerste deel van de avond is gewijd aan de historie van de kokosfabriek van Hubers. Ter inleiding wordt 
een film vertoond over de mattenindustrie in Nederland. Daarna zal Pier Karenbeld met woord en beeld een 
nieuwe, door Wilbert Derksen en hemzelf geschreven, publicatie in de Historische Reeks Diepenveen bij u 
introduceren: Eerste Nederlandse Cocosfabriek. Geschiedenis van een weverij in Deventer en Diepenveen 
(1860-1969). Om u een eerste indruk te geven vindt u op deze pagina een korte beschrijving van de inhoud.

Het heden wordt historie waar je bij staat
Als kroniekschrijver van Diepenveen beschouwt de Vereniging het ook als haar taak om belangrijke verande-
ringen in haar werkgebied te notuleren. In dat kader heeft Harry Mulder een film gemaakt over Diepenveense 
middenstanders die in de afgelopen tien jaar om uiteenlopende redenen hun zaak gesloten hebben. Na de 
pauze zal hij deze rolprent op het witte doek brengen.

In deze  
nieuwsbrief 
onder meer:

- DSC vijfenzeventig jaar jong

- Buurtvereniging de Vossebelt 40 jaar

- Fietsenmaker op de Molenbelt

- Boerderij De Kolk

- Foto Archief Groep

- Een wandelende Diepenvener

- Diepenveense meiden naar De Haag

De kokosfabriek van Hubers
Kokostapijt: heel 
wat kinderen in 

Nederland hebben er vroeger 
hun broeken of kousen op stuk 
gespeeld. Het was tot lang na de 
Tweede Wereldoorlog een vloer-
bedekking die bijna in elk huis te 
vinden was. Veel ervan is gepro-

duceerd door de ‘Eerste Neder-
landsche Cocosfabriek’. Oudere 
inwoners van Diepenveen zullen 
zich deze fabriek nog goed her-
inneren, want deze was tot eind 
jaren zestig van de vorige eeuw 
te vinden daar waar nu de villa’s 
van De Dennenhoek staan.

Eerste Nederlandsche Cocosfabriek
Deze onderneming van Frederik 
Wilhelm Hubers - kortweg Wim 
Hubers - is al in 1860 begonnen 
in Deventer. Wim Hubers impor-
teerde vanuit de tropen strengen 

Deze foto uit 1977 laat zien dat de fabriek toen al aardig in verval was geraakt. Kort 
daarna brandde het gebouw af.
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kokosgarens om de draden machinaal te verwerken tot kleurrijke vloer-
bedekkingen: kokosmatten en kokoslopers. Er bestond in die tijd al 
kamerbrede vloerbedekking in de vorm van biezen matten - het fabri-
cagecentrum daarvan was Genemuiden. Nu kwam daar ‘kokostapijt’ 
bij, want de nieuwerwetse kokosmatten konden door ze aan elkaar te 
naaien kamerbreed gemaakt worden. Vanwege de grote slijtvastheid 
en de vrolijke kleuren werd kokostapijt in korte tijd enorm populair in 
heel Nederland. 
In 1926 werd het ENC-tapijtbedrijf naar Diepenveen verplaatst. Voor 
het dorp is deze mattenfabriek van Hubers in vele opzichten belangrijk 
geweest. Uitgebreid archiefonderzoek en gesprekken met veel ouderen 
leverden genoeg informatie op om een publicatie mogelijk te maken. 
Ook Teun Kloosterboer droeg voor dit boek waardevolle historische 
informatie aan. 

Een verhaal van ooggetuigen
De geschiedenis van de kokosfabriek beslaat ruim een eeuw. Drie ge-
neraties F.W. Hubers hebben het bedrijf geleid. Aan de hand van foto’s 
en interviews wordt in dit boek op een levendige en luchtige wijze een 
beeld geschetst van wat zich in en rond de fabriek heeft afgespeeld. 
Deze publicatie beschrijft hoe het de familie en het personeel verging 
in goede maar ook in zeer slechte tijden voor dit bedrijf.
In het boek wordt ruim geput uit wat oude Diepenveners - helaas zijn 
enkelen daarvan inmiddels overleden - over deze fabriek aan leden van 
de interviewgroep vertelden.
Onder hen Hendrik van den Burg, die in de vooroorlogse dagen vlak 
bij het bedrijf opgroeide. Hij herinnerde zich nog, dat een aantal houten 
loodsen er nieuwer uitzagen dan de fabriek zelf die uit oude materialen 
was opgetrokken. “Op een gegeven moment”, vertelde hij, “kwam er 
ook een stoomketel en liep er een lange as door de fabriek waaraan 
wielen bevestigd zaten. Via leren drijfriemen werden van daaruit de 
weefgetouwen aangedreven. Het kokos kwam in grote balen bij de 
fabriek aan, met de bamboelatten er nog omheen. Om de draden de 
juiste kleur te geven werden ze in een verfbad gedompeld.” 
Voor kinderen was het fabrieksterrein een geweldige speelplek, vooral 
vanwege de bassins waarin het materiaal geverfd werd; deze waren erg 
in trek als zwemplek. Bertus Bos beweerde zelfs dat naakt zwemmen 
ook in die tijd al een favoriete bezigheid was. Keerzijde van het poedelen 
in deze bassins was wel dat de kleurstof vaak nog op je lijf zat als je ’s 
avonds thuis kwam, maar dat nam je op de koop toe. Ed Wagenaar: 
“Dat je soms wat rood, geel of blauw gekleurd thuiskwam deerde je 
niet, zelf vond je het schoon genoeg.” De ouders zullen minder enthou-
siast geweest zijn. Voor Ali Busser- Kok die daar in de buurt opgroeide. 
was het verboden terrein; haar moeder verbood haar ten strengste bij 
de fabriek te spelen, niet vanwege de ververij maar omdat ze bang was 
dat haar dochter tegen de scherpe pennen waaraan de geverfde strengen 
kokos buiten te drogen hingen op zou lopen. 

Kortom, het is een prettig leesbaar boek geworden met veel illustraties 
en wetenswaardigheden. Mogelijk is het voor uzelf of voor een kennis 
van u een leuk presentje voor de komende feestdagen. Voor de prijs van 
€ 7.50 hoeft u het niet te laten! Het boek is te koop op de Historische 
Avond, en daarna bij diverse winkeliers in Diepenveen en bij boekhan-
dels in Deventer.
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Om kort te gaan
Het Zusterboek van Die-
penveen in druk

Het beroemde Zusterboek van 
Diepenveen, waarin de levens 
van uitzonderlijk vrome bewo-
ners van het Vrouwenklooster 
dat hier in 1400 gesticht werd 
staan beschreven, is in twee 
handschriften bewaard geble-
ven. Het zogenoemde ‘hand-
schrift D’ is in 1904 door ds. 
D.A. Brinkerink uitgegeven. 
Het uitgebreidere ‘handschrift 
DV’ dat pas in 1900 ontdekt 
werd en in de Stads- en Athe-
naeumbibliotheek te Deventer 
bewaard wordt is nooit in druk 
verschenen. De Nederlandse Or-
ganisatie voor Wetenschappelijk 
Onderzoek heeft diep in de bui-
del getast om dit verzuim goed 
te maken. Op dit moment wer-
ken drie wetenschappers aan een 
tweetalige uitgave: in het Mid-
delnederlands en het Engels. Ze 
zullen hiervoor nog enkele jaren 
nodig hebben. Uit het feit dat 
voor de vertaling Engels geko-
zen is kunt u afleiden, dat dit 
zusterboek van internationaal 
belang geacht wordt. Het boek 
zal vermoedelijk verschijnen bij 
Uitgeverij Brepols.
(Bron: Collatie, april 2010)

Hotel Diepenveen

Op een foto waarmee René Be-
rends, verzamelaar van Oud 
Deventer, onlangs zijn collectie 
wist te verrijken verscheen Hotel 
Diepenveen ineens weer in zijn 
volle glorie. Dit fraaie bouw-
werk stond op de plek waar 
zich nu nog de ‘wasplaats’ van 
de firma Riemersma bevindt 
en waar een projectontwikke-
laar nieuwbouw wil gaan ple-
gen. Het werd rond 1900 door 
brand verwoest - eeuwig zonde, 

zoals de spaarzame foto’s van 
dit dorpshotel laten zien. Over 
de geschiedenis van Hotel Die-
penveen is de redactie alleen dit 
trieste einde bekend. Daarom 
roepen we iedereen die iets weet 
over de historie van dit mysteri-
euze pand op, deze kennis met 
ons te delen. Hotel Diepenveen 
is het waard dat zijn geschiede-
nis wordt opgerakeld. 

‘Fietsen in de tijd’

De tweedelige documentaire ‘Fiet-
sen in de tijd’ werd gemaakt door 
Harry Mulder in de zomer van 
2006. In dit tijdsdocument fietst 
Gerrit Hemeltjen, geëscorteerd 
door Pier Karenbeld, door Die-
penveen en omgeving. In het eerste 
deel voert hun route vanaf het ge-
boortehuis van Gerrit aan de Mo-
lenweg via de school van Hengfor-
den, de Haere en de uiterwaarden 
langs de IJssel naar de voormalige 
vossenfarm aan het Randerpad. 
In het tweede deel fietsen ze vanaf 
de Roobrug naar de plek waar 
ooit het station Diepenveen-West 
stond en via Oud Rande naar 
het oude dorpscentrum, waar ze 
de fiets aan de kant zetten en te 
voet verder gaan. Regelmatig on-
derbreken ze hun tocht, want vele 
plekken en diverse ontmoetingen 
nopen Gerrit om met Pier en ande-
ren zijn fabelachtige kennis van de 
lokale geschiedenis te delen.
De twee delen van deze docu-
mentaire werden achtereenvol-
gens vertoond op de Historische 
Avond van november 2008 en de 
Ledenvergadering van april 2009. 
Ze kregen een warme ontvangst. 
Voor de geringe prijs van € 9,95 
kunt u dit document in huis ha-
len. De cassette met twee DVD-s 
is in Diepenveen te koop bij Pas-
se-Partout; u kunt hem ook via de 
mail bestellen bij onze Vereniging: 
info@historischeverenigingdie-
penveen.nl.

Bruggenbouwers gezocht

Wellicht herinnert u zich de inge-
zonden brief van Albert Tiebot 
in de Nieuwsbrief van oktober 
2009. Die brief werd geflan-
keerd door oude foto’s van de 
Kieftenbrug. Zijn pleidooi om 
deze brug haar vroegere aanzien 
terug te geven heeft veel bijval 
gekregen, ook vanuit onze ver-
eniging. De gemeente Deventer 
reageerde positief maar voegde 
daar aan toe, dat ze niet de mid-
delen heeft voor de beoogde res-
tauratie en zelfs niet voor groot 
onderhoud. Daarop heeft Al-
bert Tiebot contact opgenomen 
met de Landschapscoördinator, 
mevrouw Jetty Looijenga. Via 
haar is het idee voorgelegd aan 
de Plaatselijke Groep van Lea-
der (informatie over deze orga-
nisatie is te vinden op internet: 
www.sallandbuiten.nl). Ook 
die Plaatselijke Groep van Lea-
der reageerde in meerderheid 
positief. Als een belangrijke 
voorwaarde werd genoemd, dat 
de gemeente een rol heeft in dit 
project.
Het is dus duidelijk, dat dit plan 
ondanks de bijval van velen 
niet zonder slag of stoot gere-
aliseerd zal worden. Zoals bij 
veel restauratieprojecten is een 
‘gang langs de instituties’ nood-
zakelijk, voordat het concrete 
werk aangevat kan worden. In 

Het gebouw rechts, gemarkeerd door 
een uithangbord aan een boom, is Hotel 
Diepenveen (Collectie René Berends)
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dit stadium moet allereerst een 
draagvlak gecreëerd worden: 
een werkgroep van Diepenve-
ners die als gesprekspartner 
kan fungeren in het overleg met 
Leader en met de gemeente. De 
enthousiaste initiatiefnemer is 
nu daarom op zoek naar men-
sen die enige ervaring hebben 
met projectmatig werken en die 
het zinnig en leuk vinden om 
zich samen in te zetten voor dit 
project. Misschien iets voor u? 
Albert Tiebot zal graag met u 
samenspannen. Zijn telefoon-
nummer: 0570-591957, zijn 
e-mailadres: alwitie@hetnet.nl.

Historisch wandelen met 85 kin-
deren
Dit jaar vond de inmiddels tra-
ditionele historische wandeling 
voor de kinderen uit groep zes 
van de basisscholen Slingerbos 
en Zonnewijzer voor het eerst 
plaats niet tegen het einde maar 
in het begin van het schooljaar. 
Donderdag 30 september  gingen 
85 kinderen op pad voor deze 
kennismaking met het verleden 
van Diepenveen. Ze werden in de 
kerk ontvangen door ds. Spit en 
liepen daarna in een circuit langs 
de Naai- en Breischool, het kerk-
hof met oorlogsmonument aan 
de Roeterdsweg, de toren van 
Oud Rande en de Molenkolk. 
Verder werden ze ontvangen in 
het ‘museum’ van kapper Lege-
beke en in de bibliotheek waar 
een demonstratie van weegscha-
len werd gegeven. Dankzij de zes 
vertellers en zes gidsen werd deze 
zevende historische wandeling 
weer een succes.

DSC vijfenzeventig jaar jong
Henk de Winter

Mei van dit jaar bestond de Diepenveense Sport Club 75 jaar. DSC 
noemt zichzelf met gepaste trots een ‘omnivereniging’. Al vóór de of-
ficiële start was een groepje voetbalenthousiasten actief onder de naam 
DSC, maar direct bij de oprichting van de vereniging op 20 mei 1935 
werd vastgelegd dat ze ook andere takken van sport onder haar vleugels 
zou nemen. Driekwart eeuw na oprichting kun je er terecht voor: bad-
minton, biljart, gymnastiek, handbal, jeu de boules, tafeltennis, voetbal 
en volleybal.
Het spreekt vanzelf, dat DSC dit jubileum niet ongemerkt voorbij heeft 
laten gaan. Er is drie dagen gefeest en elk van de acht afdelingen heeft 
een bijdrage geleverd voor de publicatie die ter ere van de swingende 
feesteling verscheen. Niettemin beschouwen we het als een prettige 
plicht om ook in deze Nieuwsbrief de vroegste historie van DSC even 
op te rakelen. Hiervoor ging Henk de Winter te rade bij een enthousi-
asteling van het eerste uur: Dik Zwiers, het oudste nog levende lid en 
telg uit een familie die van meet af aan actief verkleefd was met deze 
vereniging van sportievelingen.

VV Diepenveen
Op initiatief van Wim Kamper-
man werd er op 20 mei 1935 
een vergadering gehouden in de 
huishoudschool aan de Dorps-
straat, eigendom van de in het 
toenmalige Diepenveen alom-

tegenwoordige Lina Steenbrug-
gen. Ter plekke werd besloten 
tot de oprichting van de Die-
penveense Sport Club met als 
beoogde activiteiten: voetbal, 
korfbal, wandelen en gymnas-
tiek.

Dik Zwiers op zijn geliefde stekkie bij de ingang van het sportcomplex ‘De Zunnebargh’ 
aan de Schuurmansweg.
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Overigens was de voetbaltak, 
zoals vermeld, het stadium van 
beogen reeds voorbij. Bij ont-
stentenis van een ‘erkende ach-
terban’ mocht men echter nog 
niet meedoen met de competi-
tie. Deze hobbel werd die avond 
dus genomen. Maar omdat de 
KNVB al een voetbalclub onder 
de naam DSC in zijn boeken 
had, werd de afdeling voetbal 
bij de KNVB ingeschreven on-
der de naam ‘VV Diepenveen’.
Het veld waarop in de beginperi-
ode werd gespeeld was een wei-
land aan de Boxbergerweg,vlak 
achter de Ganzekooisweg, dat 
in bezit was van de familie Klein 
Bronsvoort die daar een boerde-
rij had. In de volksmond heette 
deze omgeving de Halve Maan. 
Het was een veld met twee doe-
len maar zonder net en er werd 
nog gespeeld met een bal die een 
binnenbal verborg. Wanneer de 
binnenbal lek werd geschoten 
moest die er eerst uitgehaald en 
geplakt worden, alvorens men 
weer door kon spelen. Omkle-
den gebeurde bij Café Bloemen-
dal in één van de kleedkamers 
achter het toneel.
In de eerste jaren voor de oorlog 
waren onder meer de volgende 
spelers actief. Vaste midvoor 
was William Roetert Steen-
bruggen, keeper Boy Gerrits, 
aanvallende spil Bertus Serris, 
linksbuiten Chris Kleinbussink, 
rechtsbuiten Wim Vissers, links 
of rechts back was Dik Zwiers 
en Jan Zwiers stond links of 
rechtsbinnen.
In de begintijd werd er onderling 
bij de clubs in de regio gevoet-
bald en nog niet in vast com-
petitieverband. Men speelde in 
die periode onder andere tegen 
Olst, Wesepe, Epse, Gorssel 
en tegen de Deventer clubs de 
Gazelle, Davo, WWV Labor en 
Ebon. De laatste twee clubs zijn 
inmiddels opgeheven, Labor be-
gin deze eeuw en Ebon in de zes-

tiger jaren van de vorige eeuw. 
De uitwedstrijden deed men in 
die periode uiteraard allemaal 
per fiets. Eens per jaar was er 
in Laren bij de Witkampers een 
zomer-voetbaltoernooi waar 
VV Diepenveen zich - uiteraard 
op de fiets - steeds heen spoed-
de. Meestal ging men weer naar 
huis met de eerste prijs.
Kort na de oorlog betrok men 
het veld op de Voorhorst, achter 
de toenmalige conservenfabriek 
de Walcon waar momenteel de 
Welkoop is gevestigd. In die tijd 
werd er reeds in competitiever-
band gespeeld en VV Diepen-
veen promoveerde in 1948 van 
de GVB afdeling naar de vierde 
klas KNVB. De eerste wedstrijd 
in de vierde klas was een uit-
wedstrijd bij Columbia in Apel-
doorn en eindigde in 1-1. In die 
periode vlak na de oorlog kwam 
er een eerste voetbaltrainer in 
beeld, Udink. Hij voetbalde zelf 
bij Go Ahead; deze club speelde 
destijds in de eerste klas KNVB.

De afdeling gymnastiek
Tegelijk met de afdeling voetbal 
werd op 20 mei 1935 de afde-
ling gymnastiek opgericht. Eens 
per week werd er geoefend in 
café Paalman aan de Olsterweg; 
deze buurt stond bekend onder 
de naam de Driehoek. Na de 
oorlog werd er wekelijks gym-
nastiekles gegeven in de lange 
gang van de openbare school 
aan de Dorpsstraat waar nu het 
Hof van Salland is gevestigd. 
Gymnastiekleraar was de zeer 
actieve Gerrit van Aalderen, die 
voor de oorlog tevens de orga-
nisator was van een wandelver-
eniging onder de vlag van DSC; 
deze afdeling heeft slechts zeer 
kort bestaan. Gerrit van Aalde-
ren was ook de oprichter van 
de afdeling handbal die in mei 
1947 tot stand kwam.
De afdeling gymnastiek sloot 
zich in 1944 aan bij het Neder-

land Gymnastiek Verbond.  Na 
de oorlog werden er jaarlijks in 
maart soms wel drie uitvoerin-
gen gegeven in Café Bloemen-
dal. ’s Zomers hield men een 
sportdag op het toenmalige 
voetbalveld op de Voorhorst.

Groei en bloei
Dit is in kort bestek een opsom-
ming van wat er zich in de begin-
tijd van de Diepenveense Sport 
Club zoal heeft afgespeeld.
De afdeling voetbal is eind vijf-
tiger jaren verhuisd naar een 
nieuw complex aan de Molen-
weg en heeft nu al ruim twin-
tig jaar de beschikking over het 
sportcomplex De Zunnebargh 
aan de Schuurmansweg.
In 1947 werd DSC uitgebreid 
met de afdeling handbal. In 
1966 volgde de afdeling  vol-
leybal; deze bloedde in 1971 
dood maar werd twee jaar later 
opnieuw gestart. In datzelfde 
jaar 1973 voegde de afdeling 
badminton zich in het rijtje, 
gevolgd in 1983 door de afde-
ling tafeltennis, in 1988 door 
de afdeling biljart en als laatste 
in 2007 door de afdeling Jeu de 
Boules.

Momenteel heeft DSC onge-
veer 1400 actieve leden en het 
ledenaantal groeit nog gestaag. 
We kunnen dus terecht spreken 
van een bloeiende vereniging 
waar Diepenveen gerust trots 
op mag zijn.
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Buurtvereniging De Vossebelt 40 jaar

De start
Buurtvereniging de Vossebelt is 
ontstaan in de keuken bij Johan 
Bril. Hij gooide daar in aanwe-
zigheid van Jan Pannekoek en 
Ben Bruines het idee op tafel om 
iets te doen voor de kinderen in 
de buurt. Op dat moment be-
stond de buurt welgeteld uit twee 
straten: de Van Suchtelensingel 
en de Vossebeltweg. Uitbreiding 
was echter op komst met de wo-
ningen die de DKW (Deventer 
Werkgevers Kring) ging bouwen. 
Er werd besloten om er nog een 
paar mensen bij te halen en een 
buurtvereniging op te richten. Zo 
gezegd zo gedaan: de buurtver-
eniging De Vossebelt heeft haar 
statuten notarieel vast laten leg-
gen en heeft zich laten inschrijven 
bij de Kamer van Koophandel.
Momenteel telt de vereniging on-
geveer driehonderd leden. Om de 
band met de buurtbewoners op 
een persoonlijke manier te sme-
den en te onderhouden ontvangt 
iedereen die in de wijk komt 
wonen een welkomskaartje en 
wordt er bij huwelijken en jubile-
ums gezorgd voor een bloemetje.

Financiën
Johan Bril had ook al over de 
financiële kant van de zaak na-
gedacht. Hij had een tractor met 
een aanhangwagen; daarmee 
kon je oud papier inzamelen. 
Een gouden idee, we doen het 
nog maandelijks.
Een tweede manier om geld bin-
nen te krijgen was het organi-
seren van een rommelmarkt in 
het toenmalige café Niemeyer.  

’s Ochtends rond vier uur was het 
verzamelen geblazen bij de fami-
lie Bril aan de Kieftenweg om de 
koopwaar op de aanhanger te la-
den. Daar waren de ingezamelde 
spullen in een veel te kleine schuur 
gepropt. Ik kan u verzekeren dat 
daar nog wel eens een krachtterm 
is gevallen als weer iemand zijn 
hoofd stootte. We waren kapot 
maar blij als om tien uur alle 
spullen stonden uitgestald en de 
verkoop kon beginnen. ’s Avonds 
werd alles van het resterende 
wat nog bruikbaar was terugge-
bracht naar de Kieftenweg. We 
hebben dit jaren gedaan, maar 
na verloop van tijd was er in de 
directe omgeving geen opslag-
ruimte meer te vinden.
De leden leveren per jaar een 
bijdrage van € 7. Wie boven de 
vijfenzestig is kan volstaan met 
een bedrag van € 5,50. Mensen 
van buiten de wijk kunnen voor  
€ 3,50 per jaar donateur wor-
den. De contributie - die sinds 
de oprichting nooit is verhoogd! 

- kan zo gering zijn door de inzet 
van het bestuur en een aantal zeer 
actieve leden.
Van de gemeente Diepenveen 
kregen we in de beginfase een 
waarderingssubsidie. Van de ge-
meente Deventer ontvangen we 
alleen geld voor het papier dat we 
inzamelen.

Activiteiten
Het idee waarmee Johan Bril de 
zaak aan het rollen bracht ‘iets 
doen voor de kinderen in de 
buurt’ werd het eerst aangepakt. 
Al in het begin werden er voor de 
kleintjes uitstapjes georganiseerd 
naar het dierenpark van wasserij 
‘De achterste molen’ in Wissel 
(gemeente Epe) en naar Slagha-
ren voor de wat oudere kinderen. 
Een andere door de kinderen zeer 
gewaardeerde activiteit is het ei-
eren zoeken in het Boerenbosje 
onder leiding van een manshoge 
paashaas.
Vele keren hebben we een tent-
feest op touw gezet - met een 
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 Fred Schutte

Diepenveen kent meerdere buurten waar toch minstens eens per jaar een feest wordt aangericht om de sa-
menhang te vieren en te versterken. Naoberhulp in een eigentijds jasje. Een bijzonder geval is De Vossebelt. 
Daar wordt elke aanleiding benut om de vlag voor elkaar uit te steken. Afgelopen augustus kon het niet mis-
sen: er viel een geducht jubileum te vieren. Als kroniekschrijver van Diepenveen Dorp en Omgeving dient de 
Historische Vereniging hier in haar nieuwsbrief melding van te maken.

Al veertig jaar is oud papier ophalen een maandelijkse activiteit. (Collectie Buurtvereniging Vossebelt).
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Eieren zoeken in het Boerenbosje.(Collectie Buurtvereniging Vossebelt).

daarbij behorende kermis en 
diverse andere activiteiten, zo-
als vogelschieten, touwtrekken, 
een wielerwedstrijd en een so-
lexrace. Die tentfeesten werden 
opgeluisterd door Arne Jansen, 
Dennie Christian, de Veronica 
drive-in-show, de Wierdense 
revue en Alex Schokker met de 
soundmix show. Wij konden 
hiervoor gebruik maken van 
het weiland van de gebroeders 
Voorhorst. Toen ook daar werd 
gebouwd moesten we uitwijken 
naar de Doffegnieslaan. Maar 
die locatie was minder geschikt 
en we bereikten steeds minder 
mensen. Bovendien ging ook 
daar gebouwd worden en toen 
is het fenomeen tentfeest een 
zachte dood gestorven.
Jarenlang hebben we plezier 
gehad van onze zelfgebouwde 
fietscrossbaan op de hoek van 
de Gewestlaan en de Lichtenber-
gerlaan. In de hoogtijdagen van 
deze activiteit organiseerden we 
wedstrijden met meer dan twee-
honderd deelnemertjes. De wed-
strijden werden op een zodanige 
manier georganiseerd dat we de 
complimenten kregen van een 
official van de KNWU, die wel 
eens wilde zien hoe het toeging 
op zo’n wilde cross.
Een tijd lang heeft Johan Bril op 
deze plek nog een kleine dieren-
tuin onderhouden, totdat daar-
voor afdracht moest worden ge-
daan aan de gemeente.

Samenwerking en 
uitwedstrijden
De Palmpaasoptocht 
is een fenomeen in 
Diepenveen. In het 
verleden werd dit 
evenement door het 
sociaal cultureel werk 
georganiseerd. Op 
een gegeven moment 
werd ons gevraagd 
mee te helpen. Graag 
gedaan. Totdat het 
sociaal cultureel 

werk werd overgenomen door 
Raster die het niet als kernacti-
viteit zag. Wij als buurtvereni-
ging vonden dat de optocht door 
moest gaan en hebben deze acti-
viteit in ons eigen toch al rijke as-
sortiment opgenomen. Vele jaren 
heeft muziekvereniging Sempre 
Crescendo ons hierbij muzikaal 
ondersteund. Helaas hebben 
ze op dit moment onvoldoende 
mensen om een orkest op de 
straat te brengen. Niet getreurd, 
we hebben het muzikale deel op 
een andere wijze ingevuld.
Een ander wapenfeit is de Die-
penveense braderie op Konin-
ginnedag. In het verre verleden 
werd er door de Diepenveense 
ondernemers een braderie geor-
ganiseerd in de Slingerbos. Bij het 
toenmalige Dorpshuis stond een 
trailer waarop artiesten als Sas-
kia en Serge optraden. Na een 

paar regenachtige edities dreigde 
dit evenement echter in het water 
te vallen. Een aantal mensen van 
de Vossebelt hebben toen gezegd 
dat het ook anders kon. We wer-
den uitgenodigd om eens te ko-
men praten. U kent het resultaat, 
de braderie op Koninginnedag is 
niet meer weg te denken uit de 
Diepenveense agenda.
Legendarisch is onze deelname 
aan ‘Ter land, ter zee en in de 
lucht’. De voorbereiding heeft 
de meeste lol opgeleverd. Tijdens 
het evenement op de Brink was 
wachten zo ongeveer de enige 
prestatie die je moest leveren. 
Alhoewel, de sierlijke duik van 
John van de Kraats is diverse ma-
len in de herhaling geweest op de 
televisie.
Vanuit de Vossebelt doen we ook 
nog mee in de organisatie van de 
jaarlijkse Kerstmarkt en stellen 
we onze kraampjes beschikbaar 
voor activiteiten van diverse Die-
penveense verenigingen.

Had niet gehoeven maar toch
Als blijk van waardering voor het 
vele werk zijn op de receptie ter 
gelegenheid van ons veertigjarig 
bestaan de oud bestuursleden Jan 
Pannekoek en Jo van Beek onder-
scheiden met de bronzen legpen-
ning en voorzitter Fred Schutte 
met de zilveren legpenning van 
de gemeente Deventer.

Het bestuur van Buurtvereniging de Vossebelt op 8 september rond het 'naamkaartje' van de buurt 
geschaard. Van links naar rechts: Fred Schutte, Miranda van Tongeren, Gery Egbers, Evelien van 
der Valle, Henk Berends en John van de Kraats. 
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Boerderij de Kolk, de Rode kolk, Duymar van Twist en 
het schooierswief 
Wim de Weerd

Boerderij de Kolk is gelegen aan 
de IJsseldijk, de Rijksstraatweg 
van Deventer naar Zwolle; het 
huisnummer is 36. In het mid-
den van de 19e eeuw stond er 
een boerderij met deze naam aan 
de oprijlaan van Nieuw Rande 
ongeveer op de plek waar nu 
Klein Rande, oorspronkelijk een 
dienstwoning, staat. De naam is 
ontleend aan de Rode kolk die 
tussen het huis Nieuw Rande 
en de Rijksstraatweg ligt. De 
dijk vlak naast de huidige op-
rijlaan naar Nieuw Rande was 
voorheen onderdeel van de weg 
naar Zwolle en liep rechts van 
deze kolk over de daar aanwe-
zige natuurlijke duinruggen. De 
Rode kolk lag destijds dus in de 
uiterwaarden, buitendijks. Ze is 
ontstaan bij een dijkdoorbraak 
in 1560. De wellen liggen hier 
geconcentreerd op korte afstan-

den van elkaar; dit verklaart 
waarom juist hier de grond werd 
weggespoeld en een kolk ont-
stond. De naam Rode dankt de 
kolk aan het in het voorjaar soms 
rood gekleurde water, veroor-
zaakt door ijzerverbindingen. 
Het welwater stroomt namelijk 
van grote diepte langs lagen van 
zand, klei, grind en veen maar 
ook langs ijzeroer dat rood ge-
kleurd is. Rondom de kolk staan 
veel bomen; samen met de diepe 
ligging geeft dit een donkere en 
vrij sinistere uitstraling. Vooral 
‘s avonds voel je er uiterst on-
prettig. Misschien een leuk de-
cor voor een misdaadfilm. 
Wat verderop langs de oprit 
naar Nieuw Rande stond ‘het 
Jachthuis’ met een opvallend 
fraaie veranda. De precieze plek 
is te herkennen aan het vlakke 
stuk grond naast de oprit. In het 

Jachthuis woonde, in de tijd van 
baron Stratenus, de jachtopzie-
ner Jan Duivenvoorde (vader 
van Jaap) die de jacht moest 
regelen voor de hoge heren van 
de jachtvereniging. Ook prins 
Hendrik werd hier regelmatig 
gesignaleerd. Het Jachthuis was 
een tamelijk grote boerderij, die 
oorspronkelijk ‘de Koele’ heette 
en al in 1821 wordt genoemd. 
De boerderij werd waarschijn-
lijk later voorzien van een 
jachtkamer en kreeg een open 
veranda waar de heren konden 
eten en drinken (etc.) vóór en 
na de jacht. De herkomst van 
de oorspronkelijke naam ‘de 
Koele’ wordt duidelijk als je op 
de hoge duinruggen rondom de 
kolk staat. De kolk ligt dan in 
een diepe kuil. Het Jachthuis 
werd vermoedelijk in de jaren 
vijftig afgebroken.

Boerderij de Kolk omstreeks 1920. De foto toont een zuiver voorbeeld van een T-boerderij zoals die halverwege de 19e eeuw veel werden gebouwd 
in de IJsselstreek. (Collectie J. Braskamp)
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Oude aktes uit de tijd van het 
klooster
Al in de tijd van het Diepen-
veense Vrouwenklooster woon-
den in dit gebied de weduwe 
Bate ten Kolke en haar zoon 
Willem ten Kolke. Zij verkoch-
ten in 1417 aan het klooster 
een stuk land ‘de Brinc’, gele-
gen in de marke Rande. Wil-
lem en zijn moeder woonden 
waarschijnlijk op boerderij ‘de 
Kolke’ maar ze hadden meer be-
zit. In 1439 ruilde Willem ten 
Kolke en zijn vrouw Stauwe een 
boerderij geheten het erf ‘Mid-
desdorpe’  (komt hier de fami-
lienaam Middeldorp vandaan?) 
in Rande met het erf ‘Elderinc’, 
eigendom van het klooster en 
gelegen in het buurtschap Epse. 
Het beleid van het klooster was 
erop gericht om veel boerde-
rijen in de directe omgeving (de 
marken en Tjoene) in eigendom 
te verkrijgen; dit had natuur-
lijk voordelen i.v.m. de voed-
selvoorziening. Willem wordt 
in 1448 nogmaals genoemd in 
een akte; op grond van die akte 
kan aangenomen worden dat 
hij niet op zijn boerderij in Epse 
woonde.
Waar de boerderij de Kolke van 
Willem ten Kolke precies stond 
is niet meer te achterhalen.

Boerderij de Kolk in de 19e 
eeuw
Gerrit Roetert (geboren 1799 in 
Diepenveen) en Gerritje Braak-
man (geboren 1808 in Diepen-
veen) trouwden in 1828 in de 
kerk in Diepenveen. Omdat zij 
beide uit grote gezinnen kwa-
men was het voor het echtpaar 
onmogelijk, de boerderij van de 
ouders van één van hen over te 
nemen. Het echtpaar besloot tot 
een IJsselsprong en pachtte in 
1828 de boerderij Kolkenstein 
in Terwolde. Economisch ging 
het in die tijd de boeren voor 
de wind, mede door de goede 

prijzen die in het midden van 
de 19e eeuw voor de landbouw-
producten betaald werden. Ook 
de boterexport naar Engeland 
was zeer belangrijk. Omstreeks 
1850 zijn in de IJsselstreek veel 
boerderijen omgebouwd tot zo-
genaamde T-boerderijen waar-
bij het woongedeelte (het voor-
huis) aanzienlijk werd vergroot. 
Deze T-boerderijen zijn karak-
teristiek voor deze omgeving en 
voor die tijd. Gerrit Roetert en 
zijn vrouw Gerritje kregen in 
totaal negen kinderen, die allen 
op Kolkenstein in Terwolde zijn 
geboren.
Diepenveen bleef het echtpaar 
altijd trekken. Zij waren zeer 
verheugd toen zij omstreeks 
1850 in Tjoene een eigendom 
konden kopen dichtbij de IJs-
seldijk op de plek waar nu het 
huisje ‘Klein Rande’ staat. Zo-
als reeds vermeld stond daar 
destijds waarschijnlijk een ver-
vallen boerderij, met de naam 
‘de Kolke’ (info Wim Roetert).

Het schooierswief en de ver-
plaatsing van boerderij de Kolk
In een anekdote uit het archief 
van de familie Roetert wordt 
het volgende gemeld. Tijdens 
de bouw (of verbouwing?) van 

boerderij de Kolk vond een 
vreemde onprettige gebeurtenis 
plaats. Een onverzorgde vieze 
vrouwelijke marskramer pro-
beerde spullen te slijten. Toen 
dit niet lukte begon de vrouw 
te schooien. Ook nu kreeg zij 
geen respons en ze werd steeds 
kwader. Het ongure schooiers-
wief liep tierend rond de boer-
derij. Ze riep dat ze net zo goed 
op konden houden want alles 
zou toch weer worden afgebro-
ken: “Ut huus dat steet hier neet 
lange; ik zee dat ze ut weer ant 
afbreke bint. Al oe bouwen is 
toch voor niks.” Iedereen was 
beduusd, maar een paar maan-
den later was men het voorval al 
weer vergeten. In 1854 werd het 
buitengoed Smets Rande met 
het vervallen huis, landerijen, 
boerderijen en bossen openbaar 
geveild. Mr Duymar van Twist, 
Gouverneur Generaal van Indië, 
werd de nieuwe eigenaar. Zoals 
bekend bouwde hij in 1857 op 
de nieuwe plek het huis ‘Nieuw 
Rande’. In een akte van 29 no-
vember 1856 blijkt dat Duymar 
van Twist en Gerrit Roetert een 
grondruil zijn aangegaan. Boer-
derij de Kolk stond blijkbaar in 
de weg naast de oprit naar het 
huis. De voormalige gouver-

Boerderij de Kolk in haar huidige vorm.
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neur wilde geen ‘boerenvolk’ op 
zijn oprit hebben en zei daarom 
dat de boerderij weg moest. Het 
schooierswief had toch gelijk 
gekregen! 
Wat het boerenerf de Koele dat 
eveneens langs de oprit naar 
Nieuw Rande lag betreft, waar-
schijnlijk is dit in de tijd van 
Duymar van Twist omgebouwd 
tot het Jachthuis.

De boerderij de Kolk werd op-
nieuw opgebouwd ongeveer 
150 meter zuidelijker aan de 
IJsseldijk. Uiteraard was het 
model een T-boerderij zoals in 
die tijd gebruikelijk. Recent zijn 
twee foto’s van de Kolk opge-
doken, afkomstig uit het archief 
van historicus en verzamelaar 
Gerhard Aberson uit Olst. De 
foto’s lijken gemaakt omstreeks 
1920 in de periode dat de fa-
milie Voortman er woonde. 
(Terzijde merken we op, dat 
de Historische Vereniging een 
mooie merklap in bezit heeft 
die afkomstig is van deze familie 
Voortman.) Op de foto’s staat 
de boerderij de Kolk nog in z’n 
oorspronkelijke vorm.
Zij brandde op 31 mei 1942 ge-
heel af doordat ze werd getrof-
fen door een vliegtuigvleugel 
met brandende benzinetank van 
een tweemotorige Engelse bom-
menwerper, die terugkwam van 
een bombardement op de stad 
Keulen. De piloot kon zich per 
parachute redden, maar de drie 
andere bemanningsleden zaten 
nog in het toestel toen deze in 
de uiterwaarden crashte. De 
drie overleefden de ramp niet; 
ze liggen begraven op de Al-
gemene Begraafplaats aan de 
Roetertsweg. (Zie voor een 
uitgebreider verslag van deze 
gebeurtenis ‘Oude Diepenve-
ners doen opnieuw een boekje 
open’, bladzijde 213.) Het puin 
van De Kolk bleef lang liggen en 
pas in 1954 werd de boerderij 

weer opgebouwd; in dezelfde 
stijl als andere ‘wederopbouw-
boerderijen’. In 1994 werd deze 
boerderij opnieuw de prooi van 
het vuur, waarbij het achterhuis 
uitbrandde. Ook nu werd de 
boerderij weer hersteld.

Van de boerderij die omstreeks 
1850 door Gerrit Roetert ge-
bouwd werd op de plek waar 
nu Klein Rande staat is ons 
geen afbeelding bekend. Zoals 
boven al gezegd, werd de Kolke 
bij de gedwongen verplaatsing 
naar de IJsseldijk in 1856 her-
bouwd in de toen geliefde vorm 
van een T-boerderij. En bij de 
tweede herbouw in 1954 kreeg 
de Kolke zoals vermeld het ui-
terlijk van een wederopbouw-
boerderij: onherkenbaar voor 
wie haar voorganger gekend 
heeft. Daarom zijn de recent op-
gedoken foto’s heel bijzonder.

Bewoners van boerderij de Kolk
Familie C. Hengeveld: tot 1901. 
Zij kochten daarna de boerderij 
de Leerenlampe op Borgele; zie 

ook ‘Oude Diepenveners doen 
opnieuw een boekje open’, blz 
167.
Familie J. Voortman: van 1901 
tot ongeveer 1935. Jan Voort-
man werd in 1866 geboren te 
Gorssel; hij was gehuwd met 
Gerritdina J. Pasman , geboren 
in 1868 in Wilp. De namen van 
hun kinderen zijn: Lambertus, 
Johanna, Hermina en Gerritje.
Familie Zuethof : van ca 1935 
tot 1942 en van 1954 tot 1981. 
Na de vliegtuigcrash woonde 
deze familie tijdelijk op het 
Jachthuis.
Familie Schuurman: van 1981 
tot 1994 (tot de brand in het 
achterhuis).
Familie J. Busser: van 1994 tot 
heden. Sinds enkele jaren is de 
boerderij een dubbele woning.

Het Jachthuis waar de hoge heren vóór en na de jacht bijeenkwamen.
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Foto Archief Groep
Inke Mensink

Binnen de Historische Vereniging 
zijn er maar liefst zeven werk-
groepen actief. Hieronder kunt u 
lezen over het werk van de Foto 
Archief Groep. In de komende 
nieuwsbrieven zullen we de andere 
werkgroepen aan u presenteren.

Verleden Diepenveen in beeld
Wat gisteren heden was is vandaag 
historie. Er is dus heel wat te doen 
voor de Foto Archief Groep. Een 
half jaar na de oprichting van de 
Historische Vereniging Diepenveen 
Dorp en Omgeving begonnen Gerrie 
Berends, Marijke Dooper en Harry 
Mulder met het verzamelen van 
foto’s van het dorp en directe omge-
ving en van alles wat daar gebeurde 
en gebeurt. Zij kregen gelukkig snel 
hulp van anderen bij al dat werk.
 “Toen we begonnen vroegen we op 
ledenvergaderingen om materiaal 
en gingen we veel naar oude Die-
penveense families toe om te vragen 
of ze foto’s hadden die ze aan ons 
wilden overdragen of die we zou-
den mogen kopiëren”, vertelt Gerry 
Berends. “Ook kwamen en komen 
mensen spontaan foto’s brengen, en 
tegenwoordig wordt er ook via de 
mail materiaal aangeboden.” Harry 
Mulder maakt voor de Vereniging 
foto’s van recente situaties en ge-
beurtenissen in het dorp.
Het is een hele klus om uit te zoeken 
en te beschrijven wat en wie er op de 
foto’s te zien is. Sinds 2009 biedt de 
‘Foto Onderzoek Groep’ hierbij on-
dersteuning. Twee werkgroepleden 
zijn bezig om alle foto’s in te scan-
nen op de computer; van de 4.000 
foto’s die in het bezit zijn van de His-
torische Vereniging zijn er nu al zo’n 
2.900 digitaal opgeslagen. 
Op dinsdagmiddag kunt u in de bi-
bliotheek de werkgroepleden aan-
treffen bij hun activiteiten. Foto’s 
worden gecatalogiseerd, van een 
korte beschrijving voorzien en in 

afzonderlijke mappen voor vereni-
gingen, straten, personen, evene-
menten, ondernemers, ansichten en 
scholen gedaan. Op die middagen 
kunt u ook zelf de mappen inkijken.
Tijdens de openingstijden van de 
bibliotheek kunt u verder de door 
de werkgroep ingerichte vitrine van 
de Historische Vereniging bekijken. 
Elk half jaar komt er een ander on-
derwerp aan bod. De allereerste ten-
toonstelling ging over de Zusters van 
Sparrenheuvel en de huidige - de 25e 
alweer - toont informatie over 40 
jaar ‘Buurtvereniging de Vossebelt’.       

‘Nevenactiviteiten’ 
Leden van deze werkgroep doen mee 
als gids aan de historische wandeling 
die elk jaar voor leerlingen van de 
basisschool georganiseerd wordt. 
Ook worden er voorstellingen gege-
ven aan bewoners van Sparrenheu-
vel. ”Doordat er al heel wat foto’s 
digitaal opgeslagen zijn is dat veel 
eenvoudiger geworden”, zegt Arie 
Koldeweij. Voor het tonen van foto’s 
op bijeenkomsten en markten zijn 
foto’s uitvergroot en gelamineerd; 
daardoor zijn de afbeeldingen goed 
zichtbaar en worden de originelen 
gespaard.
Een van de leukste bezigheden is het 
verzamelen van foto’s voor de boe-

ken die door de Historische Vereni-
ging gepubliceerd worden. Dan zie 
je concreet resultaat van je werk, 
wordt me verteld. De fietstocht die 
elk jaar samen wordt gemaakt en het 
gezamenlijk eten daarna wordt van-
uit de werkgroep als de allerleukste 
nevenactiviteit ervaren.
“We vergaderen zo’n drie tot vier 
keer per jaar - concreet en zakelijk 
- en daarna praten we gezellig met el-
kaar”, zegt Ria Meeuwse, voorzitter 
van de Foto Archief Groep. “En we 
werken elke dinsdagmiddag in de bi-
bliotheek, waar ons materiaal in een 
afgesloten kast wordt bewaard. Het 
is sfeervol en gezellig daar, we zitten 
er heerlijk, met alles bij de hand. We 
hopen dan ook, dat we zo’n onder-
komen kunnen blijven houden als de 
bibliotheek verhuist naar de Hof van 
Salland”.

Een vurige wens van de werkgroep 
is, dat u zelf thuis en elders op zoek 
gaat naar oud foto- en filmmateri-
aal over Diepenveen en dat aan hen 
overdraagt, zodat het opgenomen 
kan worden in de collectie. Op 
die manier wordt de historie van 
ons dorp vollediger vastgelegd en 
kunnen we er allemaal nog meer 
van genieten.

De Foto Archief Groep zelf in beeld. Links onder beginnend en met de wijzers van de klok 
meedraaiend: Reinier Slijkhuis, Ria Meeuwse, Gerry Beerends, Arie Koldeweij, Theo Hoetink 
en Joop Overmaat.
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Jacob Bos met zijn kinderen Albertje en Johan op de Molenweg voor het pand dat tot 1906 dienst deed als bakkerij. Rechtsachter de molenaarswoning 
van de familie Bussink.

In 1925 kwamen Jacob en Dina 
Bos-Reefman in Diepenveen te 
wonen in huize Hemeltjen op de 
Molenbelt. Zoals vroeger heel 
gebruikelijk verhuurde de familie 
Hemeltjen een deel van hun huis - 
adres Rande 144 - aan mensen die 
woonruimte zochten. Het echt-
paar Bos kreeg het adres Rande 
143.
Jacob Bos was metselaar van be-
roep. Hij heeft zowel in Diepen-
veen als in Deventer vele huizen 
gebouwd, maar onder meer ook de 
aula bij het inmiddels afgebroken 
St. Geertruiden ziekenhuis. Het 
werk in de bouw was voor Jacob 
extra zwaar omdat hij astmatisch 
was. Daarom zocht hij naar ander, 
wat lichter werk. In de avonduren 
begon hij met het repareren van 
fietsen - zo verdiende hij er boven-

dien nog een centje bij. De ruimte 
hiervoor was echter beperkt, ze 
woonden op dat moment immers 
in bij de familie Hemeltjen. Rond 
1932 kocht Jacob van Jan Hemel-
tjen een stuk grond tegenover het 
huis van de familie Hemeltjen en 
dus ten Noorden van de molen. 
Daar bouwde hij een eigen woning 
voor zijn gezin. Ze hadden inmid-
dels drie kinderen: Albertje, Johan 
en Jaap. Het huidige adres van dat 
huis is Molenweg 38.

Een gezellige buurt
De kinderen van Jacob en Dina 
groeiden op in een gezellige buurt. 
Ze speelden met de kinderen van 
Hemeltjen, Grietje Wittenberg, 
Annie Kerkmeijer en Annie en 
Mieke Bussink, de dochters van de 
molenaar. Annie Bussink vertelt: 

“Op een dag mocht ik bij Johan 
Bos achterop de fiets naar school. 
Johan had als één van de weini-
gen al een fiets. De meeste kinde-
ren moesten gewoon lopend naar 
school. Toen we ter hoogte van 
het weiland van boer Krijt waren 
- nu staat hier de basisschool De 
Zonnewijzer - kwam Johan te slin-
geren en hup daar lagen we in de 
sloot. Gelukkig was de sloot on-
diep en droog”. De buurtkinderen 
kwamen graag thuis bij de familie 
Bos. Als Annie bij de familie Bos 
aan het spelen was met Albertje 
kreeg ze vaak een boterham met 
bruine suiker. Annie ziet het nog 
voor zich: “Moeder Bos klemde 
het brood onder haar bovenarm, 
smeerde er boter op en pas daarna 
sneed ze er met een groot brood-
mes een plak vanaf, stak het mes 

Fietsenmaker op de Molenbelt
Harry Mulder

Wist u dat de bekende rijwielhandel Bos en Zonen aan de Hoge Hondstraat in Deventer ongeveer 80 jaar 
geleden haar oorsprong vond op de Molenbelt in Diepenveen?In dit artikel een terugblik op die beginperiode 
van deze rijwielhandel.
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in een puntzak met bruine suiker 
en smeerde dat erop, heerlijk”. 
Albertje herinnert zich nog haar 
eerste fiets. “Nadat mijn vader 
de fiets eerst had afgelakt stak hij 
een kaars aan om die dan tegen het 
lak aan te houden. Zo ontstonden 
er mooie vlam-motieven op mijn 
fiets.” Een vervelende gebeurte-
nis was de binnenbrand in huize 
Bos. Het hele gezin was boven en 
kon door de rookontwikkeling 
niet meer naar beneden. De buren 
schoten te hulp, met een ladder 
werd de familie die op het platte 
dak van de uitbouw stond naar be-
neden gehaald. Jaap vertelt: “Nog 
jaren lang moesten we van zwart 
geblakerde en gebarsten borden 
eten”.

Een Bos op de Hoge Hondstraat
Doordat Jacob in dat eigen huis 
over meer ruimte beschikte, kon 
hij zijn activiteiten steeds ver-
der verleggen van de bouw naar 

het repareren 
en verkopen 
van fietsen. Dit 
werd een steeds 
belangri jkere 
bron van in-
komsten. In 
1935 verhuisde 
het gezin naar 
Zwolle om zich 
daar volledig op 
de fietsenhandel 
te richten. De 
oudste zoon 
Johan die aanvankelijk bij zijn 
ouders in de zaak werkte begon 
na enige tijd in Zwolle een eigen 
fietsenzaak. Ook Albertje had la-
ter met haar man een fietsenzaak 
in Zwolle.
Jaap Bos vond zijn vrouw in De-
venter en begon daar in 1956 een 
fietsenzaak. Hij startte  aan de 
Enkdwarsstraat. Toen die ruimte 
op een gegeven moment te klein 
werd moest Jaap op zoek naar een 

andere locatie. Die vond hij aan 
de Hoge Hondstraat waar hij het 
pand van de familie De Roo kocht. 
Dat was in 1960. Inmiddels heeft 
daar de derde generatie het heft 
in handen: Erik Bos. Hij runt een 
rijwielhandel waarvan de geschie-
denis teruggaat tot de jaren twin-
tig van de vorige eeuw, toen zijn 
grootvader in een schuurtje op de 
Molenbelt in Diepenveen het wiel 
van zijn carrière een draai gaf.

Albertje en Jaap op de Molenweg voor de voormalige molenaarswoning. 

Nieuw in oud
Onze vereniging heeft een nieuwe secretaris: Tom 
Masselink. Tom is geboren in Epse, maar krap een 
jaar oud (juli 1970) verhuisde hij al naar Diepenveen. 
Zijn ouders zijn er niet meer weggegaan en hij is er in 
2001 teruggekomen. In zijn jeugd voetbalde Tom bij 
DSC. Dat was voor hem een thuiswedstrijd, want het 
gezin Masselink was neergestreken aan de Schuur-
mansweg en als hij over het tuinhek klom stond hij 
op het trainingsveld. Als kleuter ging hij eerst naar 
de kleuterschool in de toenmalige voetbalkantine en 
later in de huidige bibliotheek. Ook de lagere school 
- in zijn geval de Zonnewijzer aan de Molenweg - had 
hij bij de hand. Om door te studeren moest hij echter 
naar de stad: het Geert Grote College en vervolgens 
de Tropische Landbouwschool in Deventer. In 1989 
ging hij daar ‘op kamers’ wonen in de Walstraat.  
De Tropische Landbouwschool leverde hem niet 
alleen kennis op. In de studentenvereniging Nji Sri 
(de godin van rijst en vruchtbaarheid) maakte hij 
vele vrienden voor het leven en aan een jaar stage in 
Tanzania heeft hij een grote liefde voor Afrika over-
gehouden. Zijn loopbaan tot nu toe is gevarieerd. Ze 
voerde hem langs kunststof kozijnen, de KPN en de 
sociale werkvoorziening; maar hij heeft ook kennis 

gemaakt met het zelfstandig ondernemerschap.
Tom is 1999 getrouwd met Jackelien. In 2001 zijn 
ze met liefde en plezier in Diepenveen komen wo-
nen. Hun dochters Feline en Elianne gaan school op 
de Slingerbos. Zijn hobby’s zijn tennissen en golfen. 
En sinds kort dus onze Historische Vereniging. Het 
bleek niet moeilijk hem te strikken voor de toch best 
tijdrovende klus van secretaris, want hij heeft een 
brede interesse voor geschiedenis en vindt dat vrij-
willigerswerk belangrijk is om de dorpsgemeenschap 
in stand te houden.

Op bijgaande foto is Tom geportretteerd vóór zijn woning aan de Oran-
jelaan. Het zit hem dwars dat zijn naspeuringen naar de historie van 
dit mooie oude pand niet meer dan de naam hebben opgeleverd: ‘Oos-
terhuis’. Als u hem er meer over kunt vertellen zal hij gretig luisteren.
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Harry Mulder

Het was zomer 1947 toen vier 
sportieve meiden uit Diepenveen 
besloten om op de fiets naar Den 
Haag te gaan. Het viertal bestond 
uit Toos Beunk, Diny Bonhof, 
Mies Visschers en Jans Zwiers. 
Voor de goede orde wordt ver-
meld dat hun namen op de bur-
gerlijke stand later werden aan-
gevuld tot: Toos Jansen-Beunk, 
Diny Vunderink-Bonhof, Mies 
van Ingen-Visschers en Jans 
Grootoonk-Zwiers.
Sportief waren ze zeker, alle vier 
deden ze aan gymnastiek en 
handbal. Gymnastiekles kregen 
ze in een lokaal van station Die-
penveen-West van onder andere 
Kees Albers, Van Aalderen en de 
heer van de Burg. De uitvoerin-
gen vonden plaats in café Paal-
man en café Bloemendaal. “We 
gingen op de fiets naar Welsum 
en Wesepe waar we uitvoeringen 
hadden”, zegt Toos.
Het contact tussen de meiden 
beperkte zich niet tot de sport. 

Regelmatig gingen ze dansen in 
de buitensoos in Deventer en 
bezochten ze dansavonden bij 
Bloemendaal en Van Enck. Jans 
zegt: “Ik herinner me nog het bal 
masqué bij café Van Enck. We 
moesten allemaal verkleed zijn. 
En een lol dat we hadden, dat 
waren avonden die je niet snel 
vergeet”. 

Het idee om op de fiets naar 
Den Haag te gaan was best ver-
rassend. “Vier meiden zonder 
jongens helemaal naar de andere 
kant van Nederland was zeker 
in die tijd toch iets bijzonders”, 
zegt Toos trots. Jans werkte 
in die tijd als hulp in de huis-
houding bij de heer Overkamp 
die kort daarvoor weduwnaar 
was geworden. Een dochter 
van Overkamp woonde in Den 
Haag, haar man kwam namelijk 
uit Den Haag. Dat was een mooie 
reden om haar op te zoeken: een 
slaapgelegenheid was geregeld. 

“In een grote stad als Den Haag 
was het natuurlijk wel een stuk 
drukker dan in het Oosten des 
lands”, zegt Diny. “Ik moet nog 
lachen als ik denk aan die ene 
keer toen Toos brood moest ha-
len. Toos was toch al geen held 
op de fiets en dan tussen al die 
bussen en trams. Ze stopte het 
brood onder de snelbinders en 
daar ging ze al slingerend door 
het drukke stadsverkeer.” 
Uiteraard kon een bezoek aan 
het Scheveningse strand niet uit-
blijven. Terwijl de dames heerlijk 
aan het zonnen waren zei één van 
hen op een gegeven moment in 
Sallands dialect: “Wat zuln wie 
morgen eens èten”? Waarop een 
paar Limburgse jongens die iets 
verderop zaten zeiden: “Als jul-
lie uit Amsterdam komen dan 
komen wij er ook vandaan”. Op 
de heen- en terugweg sliepen we 
in onze tenten of bij een boer in de 
schuur. Toen we bij een boerenfa-
milie kwamen om te vragen of we 

Van links naar rechts: Diny Bonhof, Toos Beunk, Jans Zwiers en Mies Visschers.

Diepenveense meiden naar Den Haag



15

Spreekwoorden en gezegdes

Herman Denekamp

Verandering van spijs doet eten: 
voor de afwisseling kies ik deze 
keer eens een andere aanpak. 
Aanleiding is de boerenroman 
‘Vrouw zoekt boer’ van de Vor-
dense landbouwer Henk Graas-
kamp. 
Ik ontdekte dit boek bij toeval 
op een tafeltje in de Hof van 
Salland na de laatste jaarver-
gadering van onze vereniging. 
Nieuwsgierig bladerend ontdek-
te ik dat dit relaas doorspekt was 
met spreekwoorden en gezegdes. 
Het is een aardig verhaal over 
de veranderingen en de daar-

mee gepaard gaande botsingen 
tussen generaties in een klein 
buurtschapje op het platteland, 
maar ik kocht het toch vooral 
vanwege die taaluitingen waar 
deze rubriek in onze nieuwsbrief 
zijn leven aan te danken heeft. 
Daar bleef ik namelijk aan ha-
ken. Want om ook de mensen 
van dienst te zijn die geen dia-
lect beheersen is het verhaal niet 
opgeschreven in het Authentiek 
Beschaafd Nederduits maar in 
het ABN. Dat is het goed recht 
van de auteur. Toch mis ik met 
name in de gestolde wijsheden 
van spreekwoorden en gezegdes 

de taal waarin de boerenwijs-
heid van de oude generatie naar 
mijn idee veel sprekender tot zijn 
recht komt. Vergelijkt u ‘Het is 
een huis geheel verdraait, waar 
het haantje zwijgt en het henne-
tje kraait’ maar eens met ‘In ’n 
huus is ’t ja gans verdraeit, as de 
hane zien snavel hölt en de kippe 
kraeit’.
Hieronder volgen enkele van de 
talloze spreekwoorden en gezeg-
des die Henk Graaskamp in zijn 
boek vastgelegd heeft. Vertaalt u 
ze zelf eens in het dialect en u zult 
het verschil proeven.

- Net als een koe in de wei draaide hij zijn kont naar de wind: laat het daar maar op hagelen.
- Wie de naam heeft van vroeg op kan gerust lang blijven liggen.
- De beste paarden vind je op stal en de slechte die lopen overal.
- In hun bos worden reeds veel bomen gekapt.
- Het kuiken wil altijd beter zijn dan vader de haan en moeder de hen.
- De stier die hij nu is is nog niet vergeten dat hij zelf ook kalf is geweest.
- Mannen willen gehoord worden als een haan op de mesthoop.
- Zij behoorde tot een familie met veel staldeuren aan het achterhuis.
- Als jij graag wilt dat ze waarderend over je praten dan kun je het beste vroeg dood gaan.

daar konden overnachten zei de 
boer: “Jullie kunnen wel in de stal 
slapen, dan haal ik de sikke (geit) 
er wel uit”. “De laatste nacht 

Regelmatig komen de vriendinnen bij elkaar 
op visite. Van links naar rechts Diny Vun-
derink-Bonhof, Toos Jansen-Beunk en Jans 
Grootoonk-Zwiers.

hebben we in een jeugdherberg 
geslapen, in Voorthuizen”, zegt 
Jans. “Na zo’n lange fietstocht 
lekker in een echt bed, heerlijk”. 

Een paar jaar later werd het con-
tact tussen de vriendinnen wat 
minder frequent, want ze trouw-
den, kregen kinderen en waren 
druk met andere bezigheden. 
Mies van Ingen-Visschers ver-
huisde helemaal naar Leerdam; 
ze overleed in 1997. Diny, Toos 
en Jans komen sinds een jaar of 
twintig een paar keer per jaar bij 
elkaar op visite. Verjaardagen en 
natuurlijk de Nieuwjaarsborrel 
worden niet overgeslagen. Nog 
steeds denken ze met plezier te-
rug aan die fietstocht naar Den 
Haag en aan de sportieve en ge-
zellige jaren in Diepenveen.
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Steeds als ik terugkeer van een 
wandeling door ons dorp en zijn 
directe omgeving heb ik het ge-
voel, dat ik weer heel veel gezien 
heb maar vooral ook veel te we-
ten ben gekomen. En bovendien 
is de rust na zo’n wandeling weer 
in je hoofd teruggekeerd. Ik heb 
me al heel vaak afgevraagd hoe 
dat toch zou komen. Nu is wan-
delen bij voorkeur een bezig-
heid die uitgevoerd wordt in een 
tempo waarbij de omgeving in 
een menselijke maat aan je voor-
bij trekt. Je kunt alles goed in je 
opnemen, maar - en dat is veel 
belangrijker - je kunt er tegelij-
kertijd ook goed over nadenken. 
Op de fiets of in de auto ben je er 
zo voorbij en wordt je aandacht 
binnen de kortste keren opgeëist 
door het volgende vergezicht.

Wandelend ontdek je ook de klei-
ne wijzigingen in je omgeving en 
zie je dat je dorp langzaam maar 
gestaag verandert. Een paar voor-
beelden. Het bord op het bouw-
terrein tegenover slager Harmsen 
is sinds kort verdwenen en de 

bouw van de winkels is nog niet 
begonnen. Je denkt: nou, dat gaat 
voorlopig zeker niet door. (En dat 
bleek wat later ook zo te zijn.) 
En dan de nieuwe lunchroom in 
de oude bakkerij van Joop: een 
feest voor het dorp; al die gezel-
lige mensen buiten op het terras 
en ook binnen. Het eerste huis op 
Het Eikendal is in aantocht en je 
denkt: als er één huis in de steigers 
staat volgen er meer! De nieuwe 
villa met de mooie vijvers aan de 
Sallandsweg; terwijl je er langs 
loopt vraag je je af wat er van die 
kelders is geworden. De nieuwe 
bloemenwinkel in het oude pand 
van Hoetink. De nieuwe vormge-
ving van de Roeterdsweg; je kent 
het niet meer terug - en ik heb 
begrepen dat dit project door de 
gemeente in nauw overleg met de 
bewoners is opgesteld. Kortom 
ons dorp is volop in beweging!

Maar wandelen heeft nog meer 
aantrekkelijke kenmerken. Je be-
paalt je eigen tempo en je wordt 
niet opgejaagd. Lopen in de di-
recte omgeving brengt je in nauw 

contact met de natuur. Je beseft 
opnieuw, dat wij zelf een onder-
deel van die natuur zijn, ook al 
zijn we er in onze maatschappij 
wel een beetje van vervreemd. 
Bovendien is het een gezonde be-
zigheid voor het loopwerk en het 
houdt je fit! Kortom een sport 
op een bescheiden basis, die veel 
positieve kanten heeft.

En bovendien ben je zeer bevoor-
recht als je deze sport nog kunt 
uitoefenen. Daar werd ik on-
langs nog eens bij bepaald, toen 
ik tijdens een wandeling even in 
een plaatselijke winkel een paar 
batterijen moest halen. Terwijl 
ik afrekende werd ik gadegesla-
gen door een klein jongetje van 
ik schat vier of vijf jaar. Op het 
moment dat ik de winkel wilde 
verlaten kwam hij voor me staan 
en vroeg: “Bent u ook een Opa?” 
Toen ik bevestigend antwoordde 
zei hij: “Mijn Opa loopt ook op 
batterijen.” Mijn wandeling ver-
volgend dacht ik: Er is nog veel 
om dankbaar voor te zijn!

Wandelen...hoezo? 
Een wandelende Diepenvener


