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Voorwoord
¬ In deze 29e uitgave van de Nieuwsbrief van de

Herman doet dit in het artikel “waar wonen wij”, door

Historische Vereniging Diepenveen e.o. staan twee

stil te staan bij de achtergrond van enkele straatnamen

onderwerpen centraal: school en wonen.

in het dorp. Lamberthe presenteert op haar beurt Die-

Betreffende het thema school belicht Harry Mulder

penveense huizen van de hand van architect Knuttel.

in een uitvoerig artikel het 50-jarig jubileum van de
interconfessionele basisschool De Zonnewijzer.

Naast de vaste rubrieken korte berichten en de be-

Inke Mensink voegt aan dit thema een interview met

stuursmededelingen hebben wij ook nog een smake-

de werkgroep schoolwandeling van de HVD toe.

lijk artikeltje in petto.

Aan het thema wonen wordt aandacht besteed door
zowel Herman Denekamp als Lamberthe de Jong.
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Veel leesplezier gewenst!

¬ 1

Uitnodiging voor de historische
avond – 7 november 2013

De tweede spreker op de Historische Avond is Willem de
Witte. Hij zal u vergasten op een gegarandeerd smeuïg
relaas over het wel en wee van zuivel en mosterd in het

¬ Het is weer zover!

Salland van de vorige eeuw. Hij is gepokt en gemazeld

De Historische Vereniging Dorp Diepenveen e.o. heeft

in alles wat de pot schaft en hij kruidt zijn verhalen

het plezier u uit te nodigen voor de Historische Avond

kwistig met anekdotes. Dit hebben we uit de eerste

op 7 november aanstaande in de Hof van Salland.

hand want - voorgegaan door Annie de Ruiter die ons

Deze Historische Avond zal bestaan uit twee lezingen.

op Willem attendeerde - hebben we hem opgezocht om
ons geen knollen voor citroenen te laten verkopen. Met

Allereerst zal Lamberthe de Jong een lezing houden

veel plezier stellen we hem aan u voor.

over de architect Ir. Knuttel die van 1922 tot 1970 in
zijn zelf ontworpen Villa Meijendael in Diepenveen

Wij hopen u te mogen verwelkomen op onze His-

heeft gewoond. Ir. Knuttel heeft in het begin van de

torische Avond die begint om 20.00 uur (de zaal is

vorige eeuw in Deventer en omstreken veel gebouwen

open vanaf 19.30 uur).

ontworpen en heeft ook in Diepenveen zeven woningen
op zijn naam staan. Daarnaast was Knuttel als sociaal

¬ Programma

bevlogen architect bij de bouw van sociale woonwijken

19.30 uur

Inloop

in heel Nederland betrokken. Reden genoeg om eens

20.00 uur

Welkom door de voorzitter

bij deze bekende Diepenvener stil te staan.

20.05 uur

Lezing over Ir. Knuttel door

Tijdens de pauze kunt u onder het genot van een

20.45 uur

Pauze

kopje koffie (of iets anders verfrissend genieten van

21.15 uur

Lezing ‘Salland smakelijk en smeuïg in

Lamberthe de Jong

de presentaties die door enkele werkgroepen van de
Historische Vereniging zullen worden verzorgd.

Salland smakelijk en smeuïg in de
20e eeuw

de 20e eeuw’ door Willem de Witte
22.30 uur

Sluiting

Zijn geboortehuis was boerderij De Stormink in Colmschate. In de gemeente Diepenveen dus, want Willem

Ben Droste

werd geboren in 1949. Hij wijst ons met gerechtvaardigde

Een van de sprekers op de Historische Avond van don-

boortehuis op prijkt. In 1976 moest deze boerderij wijken

derdag 7 november is Willem de Witte. Hij zal u vergasten

voor de nieuwbouw van Blauwenoord. Het gezin De Witte

op een gegarandeerd smeuïg relaas over het wel en wee

verhuisde met inboedel en vee naar een plek tegenover

van zuivel en mosterd in het Salland van de vorige eeuw.

het kerkhof aan de Raalterweg, waar een broer van Wil-

Die garantie kunnen we u met een gerust hart bieden. Hij is

lem heden ten dage duizend geiten huisvest. Willem zelf

gepokt en gemazeld in alles wat de pot schaft en hij kruidt

bewandelde op dat moment al een andere weg.

zijn verhalen kwistig met anekdotes. Dat hebben we uit de

De appel valt niet ver van de boom. Willem werd dan wel

eerste hand want - voorgegaan door Annie de Ruiter die

geen boer, maar na de ULO koos hij een vak dat de pro-

ons op Willem attendeerde - hebben we hem opgezocht om

ducten van de landbouwer klaarmaakt voor de gedekte

ons geen knollen voor citroenen te laten verkopen. Met veel

dis, eerst als bakker en vervolgens als kok. Bakken leerde

plezier stellen we hem aan u voor.

hij op de toen nog ambachtelijke wijze: in de bakkerij.

trots op een melkbus waar een fraai portret van zijn ge-
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In militaire dienst werd hij vervolgens opgeleid tot kok

handen kleeft.

en werkte hij in eerste instantie voor de jongens van de

Zelfs een ernstige

gestampte pot. Het echte culinaire werk kwam daarna.

visuele handicap

In 1970 werd hij kok op Brinkgreven. Niet gek natuurlijk,

heeft zijn en-

maar voor een ambitieuze jongeman was de wereld

thousiasme niet

groter. Tussendoor maakte hij daarom leerzame uitstapjes

bekoeld. Brinkgreven

naar Raalte, Utrecht en Oostenrijk.

moest hij opgeven,

Zijn voltijdbaan op Brinkgreven weerhield hem er niet

evenals de catering,

van om in zijn vrije tijd een veelomvattend eigen bedrijf

barbecues en party’s.

te beginnen: catering, partyservice en verzorging van

Maar anderen warm

barbecues. Voor die partyservice ontwikkelde hij een

maken voor de kook-

mobiel apparaat waarop hij tegelijk kon koken, bakken en

kunst kon en kan hij

warm houden. Ingenieurs van Nefit die hem op een party

nog steeds niet laten.

nieuwsgierig op de vingers keken, hielpen hem om het

In een hoek van de

geval technisch te vervolmaken. Samen met de directeur

kookstudio, waarin hij

van Nefit, de heer De Horn, en met keurslager Herman

ons ontvangt en op

Sonnenberg uit Schalkhaar bracht hij een verbeterde ver-

de tast feilloos de weg

sie op de markt. De topper onder de door hem verzorgde

weet naar elke pot en pan,

party’s was het Mexicaanse Feest; hiervoor schafte hij

staan voor leergierigen twintig stoelen opgestapeld. Hen

driehonderd sombrero’s en evenveel poncho’s aan.

leert hij onder meer om op ambachtelijke wijze mosterd

Koken was zijn leven geworden en hij wilde zijn kennis en

te maken.

ervaring graag met anderen delen. Toen hij in een vakblad

Nu naar de Historische Avond van 7 november. Willem

las dat in Den Haag een kookstudio (‘wat zou dat nu

heeft zich de laatste jaren grondig verdiept in wat de

weer zijn!?) gesticht was, spoorde hij dan ook ijlings naar

titel van dit interview al aankondigde: ‘Salland smakelijk

het Haagje om een weekje mee te lopen in de keuken.

en smeuïg in de 20e eeuw’. Wat oudere Sallanders hem

Bijgevolg kreeg Deventer als tweede plaats in Nederland

daarover opdisten en wat er in publicaties van de his-

een kookstudio. Dit zoveelste zijpad gaf hij de wellui-

torische verenigingen in onze regio over vastgelegd werd,

dende naam ‘Barmetterie Guillaume’ en ook dit zijpad

heeft hij gerubriceerd in een hele reeks onderwerpen en

werd druk belopen. Willem verontschuldigt zich met het

over elk daarvan heeft hij een sprankelend verhaal paraat.

vermoedelijk Sallandse gezegde: ‘Als je niet wat bent en

Om uw nachtrust niet in gevaar te brengen, zagen we ons

je verbeeldt je niet wat, ben je twee maal niet wat.’ Valse

gedwongen een keuze te maken. Moeilijk moeilijk. Maar

bescheidenheid met een knipoog, want volgens ons kan

och, een vogeltje dat goed gebekt is, maakt van elke

het hem niet ontgaan zijn dat het succes als deeg aan zijn

deuntje een aria. Komt dat horen.

Korte Berichten

ber 1998 het initiatief tot het oprichten van de vereniging. Wilbert Derksen, Ben Droste, Gert Harmsen, Gerrit

¬ Knipselboeken deel 2

Hemeltjen, Bert Roetert en Wil Steverink zijn de andere

In vorige edities van de Nieuwsbrief is uitvoerig geput uit

mensen van het eerste uur. Hierna werd op 5 augustus

knipselboeken over de Tweede Wereldoorlog, zoals Mieke

1999 de vereniging officieel opgericht.

Bussink die aan de Vereniging schonk. Jongstleden heeft
Mieke nog meer knipselboeken aan de vereniging ter be-

¬ Vitrine bibliotheek

schikking gesteld. Deze keer betreft het knipselboeken uit

Vanaf januari 2014 wordt de vitrine in de plaatselijke

de 70-er jaren die als thema de mislukte inlijving van Die-

bibliotheek gevuld met attributen van de voormalige

penveen door Deventer hebben. Ongetwijfeld zal hieruit

gemeente Diepenveen. Dit vanwege het feit, dat de

ook weer geput gaan worden in volgende nieuwsbrieven.

gemeente 15 jaar geleden werd opgeheven.

¬ Oorsprong van de HVD 15 jaar geleden

¬ Rommelmarkt 40 jaar

Lamberthe de Jong attendeerde ons er terecht op: het

Zaterdag 14 september jl. kende Diepenveen haar

prille begin van de HVD is precies 15 jaar geleden. Wim

40e rommelmarkt. In 1973 werd op de deel van de

Roetert en Lamberthe de Jong namen namelijk in okto-

fam. Nieuwenhuis aan de Wetermansweg door de

¬ 3

Hervormde Vrouwen Vereniging een geslaagde bazaar
georganiseerd. Deze eerste rommelmarkt is inmiddels
uitgegroeid tot een gebeuren waar 130 vrijwilligers zich
met volle overgave voor inzetten. Verenigingen uit het
dorp helpen een handje mee in ruil voor een financiële
bijdrage uit de opbrengsten. En dit onder bezielende
leiding van de rommelmarktcommissie die zorgt voor
een perfecte organisatie en planning. Op naar de 50e
ongetwijfeld feestelijke rommelmarkt!

¬ Databank
De databank van de HVD op http://hvdd.collectiebank.

intrigerend plaatje: een foto uit 1937 getiteld “Uitvoer-

nl/ blijft een geweldig instrument om oude foto’s en

ing van het schoolkoor o.l.v. Dhr. Rensen” . Echter alle

films van Diepenveen te bekijken. En dan vooral het

namen ontbreken. Wie herkent er iemand? Graag na-

deel waarin om uw medewerking wordt gevraagd om

men naar Arie Koldeweij van de foto archief groep.

mensen op foto’s te herkennen. Als voorbeeld bijgaand

In Memoriam
Gerrie Roetert – Grootentraast
Op 12 juli 2013 is ons actieve lid Gerrie Roetert-Grootentraast overleden. Zij werd op 1 augustus 1930 geboren
op boerderij De Voorhorst in Lettele en woonde na haar
huwelijk met Wim Roetert op de historische boerderij
Bloemendal aan de Sallandsweg. Naast haar gezin en
haar werk op de boerderij heeft zij veel gedaan voor de
Diepenveense gemeenschap en voor onze vereniging.
Gerrie heeft vanaf de oprichting de archivering van de
geschiedenis van Diepenveen verzorgd. Het idee voor
een knipselboek haalde ze uit een soortgelijke uitgave
in 1998 over de geschiedenis van de gemeente Diepenveen. Vanaf 1999 verzamelde zij met de andere
dames van de knipselgroep artikelen over ons dorp. Die
knipten zij uit het Deventer Dagblad (later De Stentor),
Deventer Post en andere huis-aan-huisbladen. Daarna
werden per jaar alle knipsels gerubriceerd, opgeplakt,
gekopieerd in viervoud en ingebonden. Op verzoek van
Gerrie in een groene band met gouden letter: ‘Diepenveen in de Krant’. Zo ontstond er een compleet jaararchief, voor toekomstige geschiedschrijvers over Diepenveen een belangrijke bron.
Gerrie gaf leiding aan de knipselgroep en bedacht ook

niet meer zelf voltooien en wordt het werk voortgezet

de introductie met een historische foto en uitleg. Ook

dankzij de andere actieve dames van de groep.

stond zij met de boeken op de historische avonden en

Met haar historische interesse en gastvrijheid was zij

verenigingsbijeenkomsten.

een grote steun voor Wim, een van de oprichters van de
vereniging.

De laatste jaren waren door ziekte erg moeilijk, maar
het knipselwerk bleef belangrijk. Zij gaf het moeilijk uit
handen. Helaas kon zij de ‘Diepenveen in de Krant 2012’
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Gerrie overleed thuis op boerderij Bloemendal.

Waar wonen wij?
Straatnamen deel 1
Herman Denekamp
Uw woonadres is deel van uw identiteit; er wordt naar
gevraagd als u zich moet legitimeren. Belangrijk dus
voor uw leven, zo’n straatnaam. Als je in de Lindelaan,
aan het Kerkpad, de Molenweg of de Dorpsstraat woont
is de relatie van de naam van uw adres met de omgeving redelijk helder. Al zou ik alles over die bomen, die
molen of die kerk willen weten. Maar waarom heet de
straat waar ik woon Swedera van Runenweg? Wie is dat
en welke betekenis heeft ze gehad voor Diepenveen?
indruk van de levensstijl van deze zusters, die zijn ge-

¬ Swedera van Runen )

ïnspireerd door de beweging van de moderne devotie,

Swedera, dochter van Frederik van Rechteren, leerde

die niet lang daarvoor is gesticht door Geert Groote.

haar man De heer van Runen kennen op een van de

De moderne devotie staat voor een sobere, praktische

jachtpartijen rondom het kasteel in Ruinen en de uit-

levenswijze en persoonlijke ascese als reactie op de

gestrekte gebieden in Drenthe, waar arme pachtboe-

hang naar rijkdom en de schijnvroom- en schijnzedig-

ren hun dagelijkse maaltijden moeizaam trachtten te

heid van veel priesters en kloosterlingen. Ze vraagt

verdienen met de verbouw van graan. Deze arme lie-

daarom in dat zusterhuis te mogen wonen, maar

den vervloekten dan ook die hoge heren, die voor hun

Brinckerink, de opvolger van Geert Groote, maakt haar

genoegen dwars door hun graanvelden galoppeerden

duidelijk dat de regels van Geert Groote dat verbieden.

om de wolf of vos of ander wild te schieten. Swedera

Weduwen en rijke vrouwen worden niet toegelaten tot

was in haar jonge jaren een –wat wij nu noemen-

de zusterhuizen. Johannes Brinckerinck weet wel een

sportieve meid, die graag aan die jachtpartijen deel-

andere oplossing voor de wens van Swedera. Hij wijst

nam. Ze trouwt met de heer van Runen, krijgt een kind

drie zusters uit het Geertshuis aan om Swedera in haar

en langzamerhand groeit haar besef, door contacten

eigen huis te onderrichten. Zo wordt het grote huis aan

met de boeren en de kapelaan, welke schade ze onbe-

de Engestraat een zusterhuis in het klein.

1

wust met haar levensstijl veroorzaakte. Voor haar een
reden om te stoppen met de jacht en ze probeert met

¬ Een plan voor een klooster.

schenkingen aan arme boeren de schade te vergoe-

Swedera gaat nog een stap verder als Johannes haar

den. Ze verliest haar enig kind en wordt kort daarna

vertelt, dat de beweging van de moderne devotie dus-

weduwe. Zo blijft Swedera alleen met haar hofdames

danig groeit, dat hij woonruimte zoekt voor een aantal

achter op het kasteel, waar ze belaagd wordt door

fraters. Zij verhuist naar een eenvoudiger woning en

heerschappen, die meer oog hebben voor haar bezit-

haar huis wordt toegevoegd aan het Meester Geerts-

tingen dan voor haarzelf. Dat alleenstaande vrouwen

huis. Brinckerinck blijft intussen nadenken over de

in die tijd nauwelijks rechten hadden, blijkt als een van

combinatie van de wens van Swedera en zijn eigen

die belagers, een neef, een jonge man nog, die dicht

plannen om een klooster te bouwen. In een klooster

bij haar woont, haar kasteel bezet, als Swedera met

kunnen namelijk zowel arme als rijke weduwen onder-

haar gevolg naar de kerk is. Zij vlucht naar familie in

dak vinden. Hij ontwikkelt die kloosterplannen en legt

Kampen en zoekt haar rechten en bescherming bij de

ze met argumenten voor aan de bisschop van Utrecht.

bisschop van Utrecht. Die bemiddelt en weet een jaar-

Die keurt de plannen goed en op 17 juni 1400 roept

wedde van driehonderd gulden voor haar te regelen,

Brinckerink de zusters van het Meester Geertshuis bij-

maar het kasteel en haar andere bezittingen is ze kwijt.

een en vertelt hij dat hij van plan is een klooster te stichten op een stuk weidegrond dat de Plegte 2) heet en al

¬ Het Meester Geertshuis en de moderne
Devotie.

in het bezit is van het zusterhuis. Het is verpacht aan

Swedera verhuist naar Deventer en kan daar een huis

ren een sober bestaan heeft door de opbrengst van zijn

aan de Engestraat kopen, vlakbij het huis waar de zus-

koeien. Brinckerinck heeft hem bereid gevonden dat op

ters van het Meester Geertshuis wonen. Ze is onder de

te geven voor een niet al te grote som gelds.3)

keuterboer Wolterken, die er met vrouw en twee kinde-

¬ 5

¬ De aanvang van de kloosterbouw

lichamelijke conditie. Onder uiterst primitieve omstan-

De zusters staan de volgende dag samen met wat

digheden wordt ze ter plekke begraven. Drie maan-

deskundige lekebroeders al vroeg klaar met bijlen,

den na haar overlijden wordt begonnen met de bouw

schoppen en karren om het werk aan te vatten. Na

van een stenen kloosterkapel, tegenover de hutjes.

een uur lopen zijn ze ter Plegte en begint op het som-

Daarmee werd een begin gemaakt met de kloosterhof,

bere en verlaten land het rooien van enkele bomen.

waarvan de omtrekken nu nog zichtbaar zijn. De klei

Daarna worden sloten en greppels gegraven voor de

voor die stenen vond men dichtbij, daar waar het nu

afwatering en de afscheiding van de moerassige en

de Kleikoele heet. Vier jaar later, in 1411, wordt de ste-

drassige grond in de omgeving. Vervolgens gaat men

nen kapel ingewijd. Swedera heeft dat alles niet meer

aan de slag met het ophopen en egaliseren van de

meegemaakt, maar zij is een van de grondleggers van

bouwgrond, het uitgraven van de bouwputten voor

ons dorp Diepenveen.

de te bouwen hutjes, waarin de zusters zullen gaan
wonen. Dagenlang hard werken betekende dat, vooral
voor de zusters. Daarna was men druk met het stellen van de tenenmatten en het bestrijken en opvullen
ervan met klei en leem. Al gauw staan er twee kleine
huisjes, hutjes kan men beter zeggen, bewoond door
Hille Sonderlands en Griet Dagens. Kort daarna kunnen ook Swedera van Runen, Elsebeth Hasebroecks
en Jutte van Ahaus naar de Plegte verhuizen. Ze
bouwen dan een eenvoudig bedehuis en een kleine
kapel van hout, waar ze hun religieuze plichten kunnen
vervullen.

¬ De dood van Swedera
Op 21 februari 1407 kent de nederzetting haar eerste sterfgeval. Swedera, de eens in weelde badende
dochter van Margaretha van Kuilenburg en Frederik
van Rechteren, heeft niet de hardheid en de weerstand van haar zusters, die wel opgewassen zijn
tegen de ruwheid van het leven daar en de eisen die
de primitieve leefomstandigheden stellen aan hun
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1) Haar naam vind ik al in oude boeken zoals “Het kerkelyk en
wereltlyk Deventer” , geschreven door Gerhard Dumbar, “secretaris der Stat Deventer” en uitgegeven door Johan Christoffel
Nebe te Arnhem in 1772. Ook Dr. W.J.Kühler , predikant bij de
Doopsgezinde gemeente te Leiden noemt haar naam in zijn boek
“Johannes Brinckerink en zijn klooster te Diepenveen”, uitgegeven
in 1908 door W.Nevens in Rotterdam. Beide auteurs verwijzen naar
een boek “Liber monasterij beate in Dyepenven ordinis Regularissarum sancti Augustini” geschreven door zuster Griet Essinchghes,
die dat afrondde op “Exaltacio Anno Domini m vc xxiiij” 14 september 1524. In dit boek staan 51 biografieën van Diepenveense
zusters alsook die van Johannes Brinckerink. Jose Groen-Bekema
noemt haar ook in haar Zusterboek (blz.17), een uitgave in de Historische Reeks Diepenveen in 2006. Evenals dhr. H.H.Ekkel in zijn
“Bezit van het vrouwenklooster Diepenveen” (blz. 8) eveneens een
uitgave in de Historische Reeks Diepenveen in 2000.
2) Dr.W.J.Kühler- Johannes Brinckerinck en zijn Klooster te Diepenveen blz. 51. Bij Dumbar heet dit stuk land Plegte. Een naam die
waarschijnlijk samenhangt met het verhoogde dek van een schip bij
de voorsteven , waar tijdens de vaart voor de bemanning feestelijkheden, rouw-bijeenkomsten of andere plechtigheden werden
georganiseerd. Kerktaal maakt in Nederland vaak gebruik van
maritieme uitdrukkingen.
3) Dr.W.J.Kühler – Joh.Brinckerinck en zijn Klooster te D’veen.
(blz52)

Jubileum De Zonnewijzer
Harry Mulder
Dit jaar viert de interconfessionele basisschool De Zonnewijzer het 50-jarige jubileum van de school. Eigenlijk was
dat jubileum vorig jaar al, maar vanwege organisatorische
omstandigheden wordt het dit jaar gevierd.

¬ Het ontstaan van de school
In december 1958 werd het idee geopperd om voor het
groeiende katholieke bevolkingsdeel in Diepenveen een
lagere school te stichten. Men ging van de mogelijkheid
uit om tegelijkertijd te voorzien in de behoefte aan een

Vóór de bouw van de school liepen hier de koeien nog te grazen

eigen centrum, tevens dienend als kerkgebouw. In de
uitbreidingsplannen van de gemeente was hiervoor zelfs

Jongerius klas 3 en 4. Mevrouw Duivenvoorde-Geurtsen

al een terrein gereserveerd; de hoek Molenweg en Linde-

vertelt: “Voordat ik in Diepenveen kwam, werkte ik op een

laan zou voor deze kerk bestemd worden. Begin 1959

schooltje in Baak, dat was altijd een eind rijden vanuit

werden de eerste gesprekken gevoerd tussen de Stichting

Deventer. Toen er vraag kwam naar leerkrachten voor een

Sint Bernardus en het gemeentebestuur over de plannen

nieuwe school in Diepenveen heb ik direct gereageerd en

om in Diepenveen een katholieke school te realiseren.

werd ik meteen benoemd. Voor mij was dat veel prak-

Diepenveense kinderen die naar een Katholieke school

tischer, ik hoefde vanaf die tijd maar een klein eindje te

in Deventer gingen, zouden dan voortaan in eigen dorp

fietsen”. Veel kan ze zich niet meer herinneren, ze is maar

kunnen blijven.

twee jaar verbonden geweest aan deze school. “In 1964

Het gemeentebestuur was bereid om haar medewerking

trouwde ik met Jan Duivenvoorde (van de bloemenwinkel

te verlenen, echter het ‘kerkterrein’ nabij de Lindelaan was

aan de Diepenveenseweg in Deventer) en hielp ik mee in

te klein en men was van mening dat de school dichterbij

de zaak. Wat ik me kan herinneren van de tijd dat ik nog

het dorpscentrum gebouwd moest worden. Korte tijd

schooljuf was, is dat het gewoon een klein, gezellig dorps-

later werd met instemming van het gemeentebestuur het

schooltje was”. Nadat Anneke Geurtsen vertrok, kwam

huidige schoolterrein gekocht: 2.856 m2 à fl 4,20.

haar zus Ineke als leerkracht. Daarna kwam Ria Viester.

De Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Alferink gaf op 20

“Ieder schooljaar kwam er een klas bij, waardoor de school

maart 1959 toestemming voor het stichten van de school.

na een paar jaar gegroeid was naar 66 leerlingen”, aldus

Nadat op 3 februari 1960 het uitbreidingsplan gewijzigd

Jos Jongerius. “We hadden toen twee groepen, klas 1,2,3

was en later dat jaar de inspecteur, de heer Dubel, de

en klas 4,5,6.

bouwplannen had goedgekeurd, volgde op 27 februari

We kregen een 3e leerkracht in de persoon van Rein Pen-

1961 de aanbesteding. De bouw liet nog even op zich

nekamp, waardoor we de klassen in drie groepen konden

wachten, want destijds had men nog een ‘rijksgoedkeu-

verdelen. Een moeder van één onzer leerlingen (mevrouw

ring’ nodig, die op 5 oktober 1961 werd verleend. Naar

Haaster) was onze vaste invalkracht”.

ontwerp van architect Jac. Haket en G. Heijnen kon de

“Wat mij niet beviel in die jaren was dat ik op zaterdagmor-

hoofdaannemer, de firma van de Wal uit Hengelo, begin-

gen naar school moest en dat men van mij verwachtte dat

nen met de bouw.

ik de schooltuin bijhield, zoals grasmaaien. Gescheiden
gymnastiek voor jongens en voor meisjes was toen nog

¬ Jos Jongerius

aan de orde. Gelukkig is niet alles in ere gehouden.”

Op 23 augustus 1962 werd de Katholieke lagere school

Bij de start in 1962 was de verwachting dat de school zou

geopend. De school startte met 4 leerjaren en 44 leerlin-

uitgroeien tot een volledige school. In 1967 was het nog

gen. Het eerste hoofd der school was de heer Jos Jonge-

een 3-mansschool en er werd op korte termijn geen groei

rius. De heer Jongerius werkte voordien op een school in

voorzien. “In dat jaar verscheen er een oproep voor een

Houten en solliciteerde op een oproep in het Schoolblad.

grote school in IJsselstein. Omdat ik daar gewerkt had, heb

“Na een aantal gesprekken volgde spoedig de benoeming,

ik gereageerd. IJsselstein trok mij ook omdat ik daar mijn

het bestuur kocht toen voor ons een huis aan de Roeterds-

vrouw heb leren kennen. Voor mij was ‘Diepenveen’ een

weg”, zegt Jos Jongerius. Aanvankelijk had de school twee

zeer intense periode waarop ik met veel genoegen terug-

leerkrachten, juf Anneke Geurtsen kreeg klas 1 en 2 en Jos

kijk”, aldus de heer Jos Jongerius.
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¬ Jos Franken
Opvolger van de heer Jongerius was de heer Jos Franken.
Hij is het langstzittende schoolhoofd geweest op deze
school, van 1967 tot 1989. Afkomstig uit een familie van
schoolmeesters en schooljuffrouwen koos Jos Franken na
acht jaar priesterstudie voor het onderwijs. Aangespoord
door de toenmalige minister Cals, die door het gebrek aan
leerkrachten iedereen met HBS of gymnasium opriep voor
een spoedcursus onderwijs, stond de in Baak geboren
en getogen Jos Franken na vijftien maanden katholieke
kweekschool in Arnhem voor de klas. “In 1955 ben ik
begonnen als leerkracht op de Martinusschool in Twello.
Van 1957 tot 1967 ben ik tien jaar verbonden geweest aan
de Bernardusschool aan de Jacob van Deventerstraat”.

11 september 2003. Met het aanbrengen van een plaquette opende
Huub Scott de nieuwe lokalen

In 1967 tenslotte belandde de heer Franken als bovenmeester, zo heette dat toen, op de katholieke school in

leerlingen om te mogen blijven bestaan. “Dat kwam vooral

Diepenveen.

door de komst van de wijken Tjoenemarke en de ‘Crommelinbuurt’ in de jaren tachtig”, aldus het toenmalige

Over het ontstaan van de school kan de heer Jos Franken

schoolhoofd.

nog wel het één en ander vertellen. Men had destijds

In die tijd kwamen ook de eerste kleuters op school, dat

behoefte aan Katholieke scholen in het buitengebied. De-

was in 1983. Voordien zaten alle kleuters bij elkaar op één

venter begon te groeien, de nieuwbouwwijken Keizerslan-

school. Aanvankelijk in een houten schooltje op de plek

den en Borgele zaten eraan te komen. “Pastoor Schop-

waar nu de peuterspeelzaal aan de Slingerbos staat en

man, de bouwpastoor van de Mariakerk ging destijds

later in het gebouw aan de Crommelinlaan dat nu dienst

samen met de directeur van de Stichting Sint Bernardus,

doet als bibliotheek. De kleuterschool stond onder leiding

de heer Jannink en een paar ouders naar alle parochianen

van Marijke Bevers. Officieel konden kleuterklassen in

toe om te inventariseren of er interesse bestond voor het

1985 toegevoegd worden aan de lagere scholen door de

realiseren van een Katholieke school in Diepenveen. Dat

invoering van de wet op het basisonderwijs. Dat bete-

was nog een hele klus want onze parochie liep helemaal

kende dat de lagere school voortaan basisschool heette,

door tot de Randerstraat. Ik meen me te herinneren dat

een school met acht groepen. De eerste kleuterjuf was

men toen aan ongeveer 30 handtekeningen genoeg had

Angelique Akkerman.

om een school te mogen laten bouwen”, zegt de heer
Franken. Aldus geschiedde.

¬ Interconfessioneel

Toen Jos Franken begon, telde de school zo’n 60 leerlin-

Niet lang daarna werd de school interconfessioneel; een

gen. Diepenveen begon te groeien en een paar jaar later

school voor kinderen van verschillende christelijke deno-

begon men te bouwen aan de wijk De Vossebelt met o.a.

minaties. Tot die tijd werden scholen die onder de katho-

huizen voor de Deventer Kring van Werkgevers (DKW) .

lieke stichting Bernardus vielen genoemd naar de naam

Het aantal leerlingen begon sterk te groeien, de eerste

van de straat waaraan desbetreffende school stond, maar

uitbreiding sinds de opening was daardoor aanstaande.

men vond dat de school een eigentijdse naam moest

In 1974 werd het vierde lokaal in gebruik genomen.

hebben. Jos Franken bedacht toen de naam ‘De Zonne-

Uiteraard speelt het geloof op een katholieke school een

wijzer’. De voormalige katholieke school Sint Bernardus

belangrijke rol. Iedere week op vrijdagochtend kwam

aan de Molenweg heet vanaf die tijd Interconfessionele

pastoor Schopman om de Heilige Eucharistieviering te

basisschool De Zonnewijzer.

verzorgen. Als de pastoor niet kon, kwam een kapelaan

In 1989 beëindigde Jos Franken zijn loopbaan, maar hij

Jan Peters of kapelaan Spenkelink in zijn plaats.

woont nog steeds in de voormalige schoolwoning aan de

In heel Nederland werden in de jaren zeventig minder

Roeterdsweg. Hij is al vele jaren organist en dirigent van

kinderen geboren, wat natuurlijk z’n weerslag had op

het Diepenveens herenkoor.

het aantal leerlingen per school. Het voortbestaan van
een school is daarvan afhankelijk. Drie scholen in de

¬ Huub Scott

gemeente Diepenveen moesten toen hun deuren sluiten.

Na het vertrek van Jos Franken werd Huub Scott aan-

De Katholieke school in Diepenveen had net voldoende

gesteld als directeur van De Zonnewijzer. Huub Scott,
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geboren in Den Bosch was al op meerdere Sint Bernardusscholen werkzaam geweest als directeur. Deze scholen waren groter en huisvestten meer leerlingen dan “het
schooltje” in Diepenveen, een echt dorpsschooltje. Huub
vertelt: ”Het mooie aan een school in een dorp is het
saamhorigheidsgevoel, het kontakt met de mensen. Ook
de inbreng van de Diepenveense verenigingen voegt veel
toe. De Tuinbouwvereniging verzorgt ieder jaar een begoniawedstrijd, waarbij het de bedoeling is dat de kinderen
in de zomermaanden een begoniastekje laten uitgroeien
tot een mooie plant. In december hielpen zij de kinderen
bij het maken van Kerstbakjes. Muziekvereniging Sempre
Crescendo verzorgde wel eens een voorspeelochtend of
–middag. Voor de Paasvieringen en Kerstvieringen moch-

Juni 2011. Marita Krabbe-Peters, leerkracht van groep 8 kort voor
haar vertrek

ten we gebruik maken van het Protestantse kerkje hier in
Diepenveen. In een dorp zijn ook de ouders bereidwilliger

lokalen bijkwamen waarvan er één zou gaan fungeren

om de school te helpen daar waar het nodig is.

als multifunctionele ruimte waarin onder andere gesport

Op school speelde het geloof ook een belangrijke rol.

kan worden. Op 11 september 2003 was het dan zover,

Toen in de tweede helft van de jaren tachtig de school in-

de nieuwbouw werd officieel geopend. Huub Scott

terconfessioneel werd en ook kinderen uit niet-katholieke

viel de eer te beurt om een plaquette van plastic, met

gezinnen bij ons op school kwamen, kwam zowel de pas-

daarop het logo van De Zonnewijzer aan te brengen op

toor als de dominee op school. Wat de kinderen daarvan

de buitenmuur. Na het zingen van het openingslied lieten

leerden, werd door het maken van tekeningen, zingen en

alle kinderen gele ballonnen, de kleur van het logo, het

toneel tot uiting gebracht. In verband met de beperkte

luchtruim kiezen.

ruimte in school werden deze opvoeringen gehouden in
Het Open Hof aan de Karel de Grotelaan in Deventer.

Na het vertrek van Huub Scott, tien jaar geleden heeft

Op de vraag naar herinneringen antwoordt Huub: “Bij ons

deze school meerdere directeuren gehad, onder andere

op school zaten natuurlijk ook kinderen die van de boer-

Hennie Beckers (interim), Charles Schutte en Elly Lange-

derij kwamen. Op een dag zei een leerling dat zijn vader

nakker. De huidige directeur is Nanneke Pol.

een computer voor de varkens had gekocht. Toen ik hem
vertelde dat er dan wel een groot toetsenbord bij moest

¬ Marita Krabbe-Peters

zitten werd er toch even nagedacht. In de winter met z’n

Marita Krabbe-Peters is de langstzittende leerkracht op

allen schaatsen op de Molenkolk en in de zomermaanden

basisschool De Zonnewijzer geweest. Maar liefst 27 jaar

natuurlijk de schoolreisjes”, zegt Huub.

heeft zij op deze school voor de klas gestaan, van 1984

“Een bijzondere herinnering heb ik aan het schoolkamp

tot 2011.

in Den Haag, we zouden eigenlijk naar Lunteren op de

Als kind ging ze al naar deze school, als meisjes van zes

Veluwe gaan, maar door de MKZ-crisis kon dat niet.

jaar kwam Marita in de klas van juffrouw Moser. Na de

Een hele belevenis, helemaal naar de andere kant van

middelbare school en de Pedagogische Academie kwam

Nederland, een paar kinderen dachten dat we al bijna in

Marita in 1984 als groepsleerkracht op deze school. Haar

Engeland waren. Een bezoek aan het strand bij Scheve-

collega’s waren Jos Franken, Rein Pennekamp en Ange-

ningen kon natuurlijk niet uitblijven. Ik herinner me nog

lique Akkerman. Marita kreeg de groepen 3 en 4 onder

dat de kinderen net zo snel het water uit gingen als dat ze

haar hoede. “Het was wel even wennen om Jos en Rein

erin gingen, zo koud was het water. Ook de tram in Den

te mogen zeggen, als leerling sprak je ze immers aan als

Haag was een attractie.

meneer Franken en meneer Pennekamp”.
“Op een school gebeurt er iedere week wel iets bijzon-

¬ Nieuwbouw

ders, maar wat ik me nog goed kan herinneren is dat ik tij-

In september 2002 was het leerlingenaantal dusdanig

dens een verbouwing met mijn groep een half jaar lang in

dat uitbreiding van de school mogelijk was. In maart

het directiekamertje moest zitten, een veel te kleine ruimte

2003 werd begonnen met voorbereidende werkzaam-

voor een hele groep. Je begrijpt dat dat soms bijzondere

heden voor de nieuwbouw. Het schoolplein werd wel

situaties opleverde, de kinderen kropen soms letterlijk

iets kleiner maar daar stond tegenover dat er twee

over elkaar heen, maar gezellig was het wel”, zegt Marita.
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V.l.n.r.: Jos Franken, hij is het langstzittende schoolhoofd geweest (1967-1989) Jos Jongerius, hij was het eerste schoolhoofd (1962-1967) en
Nanneke Pol, zij is de huidige directeur van De Zonnewijzer

In 2011 verliet Marita de school, “ik heb ‘het boek’ De

De school is al ongeveer 25 jaar interconfessioneel. Cate-

Zonnewijzer uitgelezen”, zegt ze. In die 27 jaren heb ik de

chese is een belangrijk onderdeel van het lesprogramma.

school zien groeien, veel collega’s zien komen en gaan,

In deze lessen leren de leerlingen over het Christendom

en altijd in een geweldig team mogen werken. Sommige

en andere godsdiensten. Respectvol met elkaar omgaan

kinderen die ik toen in de groep had, komen nu ook weer

is een belangrijke waarde.

op school maar nu om hún kinderen te brengen en op

“Wij werken op deze school met de methode Trefwoord”,

te halen. Marita is nu verbonden aan Aventus, op MBO-

zegt Rianne. Deze methode, gerelateerd aan de bijbel,

niveau geeft ze les in voornamelijk Nederlands, communi-

wordt met name gebruikt in aanloop naar het Paasfeest

catie en rekenen. Een nieuwe uitdaging!

en Kerstfeest.
Goede herinneringen bewaart Rianne aan de periode toen

¬ Rianne Burema-Loman

Huub Scott nog directeur was. “Tijdens een hittegolf ging

Rianne Burema is de kleuterjuf van De Zonnewijzer. Zij

de brandslang mee het schoolplein op. Door recht om-

werkt inmiddels ruim 20 jaar op deze basisschool en ook

hoog in de lucht te spuiten maakten we een waterfontein

al heeft ze al eens een keer groep 3 en 4 gestaan, haar

waaronder de kinderen zich konden afkoelen”. Saamho-

voorkeur gaat toch uit naar de kinderen in de groepen 1

righeidsgevoel is een woord dat onlosmakelijk verbonden

en 2, de kleuters.

lijkt te zijn met deze school. Rianne vertelt: “Samen met

In de twintig jaar dat Rianne verbonden is aan deze

de ouders op een aantal zaterdagen het groen rondom de

school heeft ze natuurlijk het nodige meegemaakt. “De

school onderhouden of met de kinderen de beukenhaag-

laatste verbouwing tot nu toe was die van tien jaar gele-

jes planten op het plein en niet te vergeten de uitstapjes

den, Huub Scott heeft toen de nieuwe lokalen geopend.

die we maakten. We zijn met de kinderen eens een keer

Huub was een hele fijne collega”, aldus Rianne. Op school

op bezoek geweest bij bakker Paalman en bij kapper Le-

loopt nu een stagiaire mee, die als kleuter bij Rianne in de

gebeke. Zelfs een uitstapje naar vliegveld Teuge konden

groep heeft gezeten.

we realiseren. Ook speurtochten in het Kolkbos werden

N i e u w s b r i e f n r. 2 9

¬ 10

De Zonnewijzer, april 2013

georganiseerd, na afloop met z´n allen lekker boerenkool

het raam naar buiten. Het hoofd der school kon dat soort

eten in het clubhuis van de scouting”. Goede herinnerin-

spontane dynamiek weinig waarderen”.

gen bewaart Rianne ook aan de Schoolpleinfeesten. “Alle
kinderen uit alle groepen die samen aan het spelen zijn en

¬ Mevrouw Betsie Hellewegen-Slinkman

samen met de ouders en de leerkrachten met een gewel-

Een leerlinge van het eerste uur was Betsie Slinkman.

dig feest ieder schooljaar afsluiten”.

”Op de Katholieke school in Diepenveen ben ik in de
derde klas begonnen, voor die tijd zat ik op de Dorres-

¬ Antoin Scholten

traatschool naast de Mariakerk. Wij woonden toen in de

Op een school zitten altijd kinderen die op latere leeftijd

Acaciastraat in de Draaiomsbuurt en moesten een eind

door hun maatschappelijke positie een bepaalde bekend-

lopen naar school maar je wist niet beter. De komst van

heid genieten. Zo ook Antoin Scholten, oud gemeente-

de nieuwe school in 1962 betekende dat we gewoon in

raadslid en wethouder van de gemeente Deventer. Na tien

het dorp bleven”. Betsie Hellewegen vertelt verder: “Wat

jaar burgemeester van Zwijndrecht te zijn geweest, is hij

ik me nog goed herinner is dat we vaak met een omweg

sinds vorig jaar burgemeester van Venlo.

naar school gingen, door het Dikkersbos”. Het Dikkersbos

Antoin Scholten kwam in januari 1969 als 4e-klasser op

was het gebied tussen waar nu de bibliotheek staat en de

de Katholieke school in Diepenveen. “Ik kwam in de klas

huidige Veldkampweg, huizen stonden er nog niet. “In de

van meneer Pennekamp”, zegt Antoin.

winter als het donker was, vonden wij het enorm span-

Op de vraag of hij nog een paar anekdotes weet te

nend om daar doorheen te lopen. Of slootje springen aan

vertellen zegt hij: ”Oei, wat moet ik diep in mijn geheugen

de Roeterdsweg”.

graven. Generaties scholieren die onder het bewind van
de heer Franken de school hebben bezocht herinneren

In die tijd speelde op een Katholieke school het geloof

zich ongetwijfeld de telefoon in het ‘kamertje’ naast de

een belangrijke rol. “O ja, iedere vrijdagochtend een

hoofdingang. Als de telefoon ging, was de bovenmeester

Eucharistieviering met pastoor Schopman. We moesten

even weg en was het ‘keten’ in de klas. Op een warme

brood meenemen van huis, want je mocht pas wat eten

zomerdag stonden alle ramen open, de telefoon ging.

nadat je ‘ter communie’ was geweest, de Heilige Hostie

Meester Franken weg en alle leerlingen klommen door

had ontvangen”, zegt Betsie.
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“Na school dronken we vaak thee bij Marie Timmer-

bij bakker Paalman halen, die mijn moeder belegde met

arends-Meeuwenberg die recht tegenover de school

gebakken eieren. De school zorgde voor limonade, een

woonde. Zij maakte de school schoon en wij hielpen haar

melkbus helemaal vol. En een lol dat we daar hadden in

daarmee”. Als Betsie dan wat later thuis kwam zei haar

de speeltuin. Echt een leuke tijd”.

moeder: “Als ie op schole schoon kunt maken dan kun ie
thuus ook wel schoonmaken”.

¬ Jubileum

En natuurlijk heeft ze herinneringen aan de schoolreisjes,

Op donderdag 25 april is het jubileum gevierd. De kinde-

de 6e-klassers gingen een paar dagen naar Mosterdveen

ren studeerden onder leiding van theaterbureau Spring

en de andere klassen maakten een dagtochtje. “Ik herin-

een toneelstuk in dat ’s middags in het Hof van Salland

ner me nog dat we naar de speeltuin van Schoot aan de

werd uitgevoerd. Alle ouders waren welkom om samen

Spanjaardsdijk in Heeten gingen (tegenwoordig cafe-

met de kinderen en de leerkrachten het jubileum te vieren.

restaurant Reimink). ’s Morgens mocht ik luxe broodjes

“De vijf dames van de werkgroep schoolwandeling”

Werkgroep schoolwandeling

De wandeling duurde de eerste keer de hele school-

Inke Mensink

dag en de kinderen kregen toen opdrachten en
vragen mee. Sindsdien wordt de wandeling elk jaar

“Een historisch moment, 26 september 2013. Dan is

(op een ochtend) gehouden; tot 2010 in de lente

het al weer de tiende keer dat de zesdegroepers van de

en daarna aan het begin van het schooljaar, dit op

Diepenveense basisscholen door leden van de His-

verzoek van de scholen. De werkgroep die dit elk

torische Vereniging tijdens een wandeling verhalen te

jaar weer organiseert bestaat naast Lamberthe de

horen krijgen over de geschiedenis van hun dorp”’, zegt

Jong uit Irma Hollander, Joke Riemersma, Annie de

Lamberthe de Jong. Zij nam in 2004 hiertoe het initiatief

Ruiter en Marian Thijssen. Zij hebben een draaiboek

en op 10 maart 2005 werd de wandeling voor de eerste

gemaakt waarin staat wat geregeld en gedaan moet

keer gehouden. Deze vond plaats in het kader van de

worden en wie welke verantwoordelijkheid heeft. De

Boekenweek van dat jaar met als thema Vaderlandse

Historische Vereniging is verantwoordelijk voor de

geschiedenis. Bij de totaal negen wandelingen sindsdien

organisatie en de informatie, de scholen zijn verant-

liepen al ongeveer 750 kinderen mee! Een mooi resul-

woordelijk voor de kinderen en begeleiding door de

taat.

ouders.
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“In groep zes zijn kinderen het meest ontvankelijk om

reniging die informatie geeft en vragen beantwoordt. De

geïnteresseerd te raken in geschiedenis. Tot wij informa-

gids is ook belangrijk als tijdbewaker, want op elke plek

tie gingen geven over de geschiedenis van Diepenveen

is er maar een kwartier tijd om iets te vertellen. De leer-

leerden kinderen van de scholen in het dorp alleen via

krachten fietsen rond tussen de verschillende groepen

een bezoek aan het Historisch Museum in Deventer de

en zorgen voor iets te drinken.

glorieuze geschiedenis van die stad kennen”, werd mij

Bij de toren van Oud Rande, de voormalige Naai- en

verteld. Nu wordt er op zes plaatsen in het dorp in een

breischool, de bibliotheek en het “Kappers museum

kwartier door een “verteller” iets over de geschiedenis

Legebeke” staat een verteller. Op het kerkhof staan

van die plek verteld. Voor de kinderen is dat heel anders

er twee; zowel bij de oorlogsgraven als ook voor het

dan ze gewend zijn, omdat het hoofdzakelijk monde-

kerkhof zelf. Na afloop van de wandeling lunchen vertel-

linge informatie overdracht is.

lers, gidsen en werkgroepleden in de Notenhof om de
wandeling te evalueren en gezamenlijk af te sluiten.

Enkele dagen voordat de wandeling begint wordt er

Ook wordt aan de scholen gevraagd te reageren. De

een inleidend verhaal gedaan in de desbetreffende

kinderen van de Slingerbos hebben drie keer een boek

groepen van de basisscholen. In het verleden gebeurde

met tekeningen gemaakt.

dit door José Groen en later Pier Karenbeld. De laatste
jaren neemt Marian Thijssen deze voorlichting voor haar

De werkgroep is van plan om dit jaar eerst de wande-

rekening.

ling te organiseren voor vertellers en gidsen samen,
zodat men elkaars verhaal leert kennen en erop kan

Op de dag van de wandeling verzamelt de groep kin-

reageren. Werkgroepleden, vertellers en gidsen voelen

deren (zeventig tot tachtig) zich op school en loopt dan

zich betrokken bij het dorp en zijn geschiedenis. Het

onder begeleiding van een aantal ouders naar het Kerk-

geeft voldoening om kinderen bewust te maken van de

plein toe. “Voor ons is het altijd heel bijzonder als zo’n

geschiedenis van hun eigen dorp, zeggen de werkgroe-

grote groep kinderen kwetterend aan komt lopen en dan

pleden. “Tijdens de wandeling ervaar je hoe snel de tijd

in de kerk helemaal stil wordt door het verhaal over het

gaat en iets geschiedenis wordt”, zegt Joke Riemersma.

klooster”, zeggen de werkgroepleden.

“Zo vragen kinderen bv. wat de functie van een petro-

Daarna lopen ze in kleinere groepjes naar de verschil-

leumstel is - zoiets als de magnetron - zeg ik dan”. En

lende locaties toe. Elk groepje wordt begeleid door twee

Annie de Ruiter vertelt dat er gevraagd wordt hoeveel

ouders in gele hesjes, een aan het begin van de groep

euro de zes gulden huur voor de Naai- en breischool is,

en een achteraan en een “gids” van de Historische Ve-

want een gulden kennen de kinderen niet meer…
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Knuttel met echtgenote rond 1930. (Collectie familie Knuttel)

Ir. Willem P.C. Knuttel en zijn
ontwerpen in Diepenveen
Door Lamberthe de Jong

Verder bouwde hij veel rijtjeswoningen, villa’s en
zomerhuizen (ook in Epse, Schalkhaar en Holten),
enkele scholen, bejaardenhuizen en diverse paviljoens
voor psychiatrische inrichting Brinkgreven (nu Adhe-

Veel Diepenveners kennen de architect ir. W.P.C.

sie). Daar was hij huisarchitect. Ook de Rembrandtflat

Knuttel (Leiden 1886 - Rheden 1974) als ontwerper

is door hem ontworpen. In 1939 kwam zijn zoon Daan

van Knutteldorp in Deventer. Dat hij ook in Die-

als architect bij zijn bureau.

penveen acht villa’s en een grafmonument heeft

In Diepenveen bouwde Knuttel zijn eerste ontwerp in

ontworpen, is minder bekend.

1930, de nieuwe pastorie. Daarna nog enkele andere
zes villa’s (vier aan de Molenweg) en woonhuizen.

De vader (D.E.C.) van Knuttel was ook architect en

Knuttel ontwierp in 1935 als vriend des huizes ook

Rijksbouwmeester in Den Haag. Wim Knuttel ging

het grafmonument voor huisarts dr. Govert Muys die

naar de Technische Hogeschool in Delft, werkte

onverwacht overleed. Dit bevindt zich op de begraaf-

van 1910 als tekenaar bij het Vredespaleis en ves-

plaats aan de Roeterdsweg. Zijn laatste ontwerp in

tigde zich in 1911 in Deventer. Hij associeerde zich

Diepenveen was in 1950 een villa met rieten dak aan

met de architect Gantvoort. Hij trouwde in 1913

de Molenweg 15.

met Margaretha J.A. Hemmes (1890-1974) die erg
kunstzinnig was en enkele interieurs heeft ontwor-

Na 1945 heeft Knuttel ook veel gerestaureerd in

pen.

Deventer en Overijssel. Daarvoor kreeg hij in 1966 de
provinciale Geert Groote Prijs.

Vanaf 1916 was Knuttel gevestigd als zelfstandig
architect in een pand aan de Keizerstraat. Naast

De villa’s van Knuttel zijn bijzonder vanwege hun (Sal-

kleine opdrachten kreeg hij in 1920 zijn eerste

landse) wolfskap met pannen of met riet. Ze passen

grote opdracht van de textielfabrikant H.A. An-

daarmee goed in een landschappelijke ontwerptradi-

kersmit aan de Lookersdijk 2, toen nog gemeente

tie. Kenmerkend voor veel Knuttelhuizen is het gebruik

Diepenveen. Twee jaar later bouwde hij zijn eigen

van natuurlijke materialen en het zogenaamde Knut-

huis, ’t Meijendael, aan de Lookersdijk 6, waar hij

teloog, een ovaal raampje dat uitzicht bood op het

tot 1970 heeft gewoond. In die periode ontwierp hij

landschap. De Diepenveense architect Antony Willams

ook de tuinstad Knutteldorp en het Hoornwerk.

heeft enkele Knuttelhuizen verbouwd.
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Pastorie Hervormde Kerk, door Knuttel ontworpen; de bouw
werd begeleid door architect W.A. Zandbergen uit Diepenveen.
De woning is aan de buitenkant nog vrijwel origineel. Naast de
voordeur is een werkkamer voor de predikant
Dit woonhuis staat aan de Binnenweg 8. In de zijgevel zat toen nog
een ovalen Knuttelraam. De schuur is nog origineel. Aan de bovenkant zitten gepotdekselde planken. Het huis is nu aan de zijkant
uitgebreid. Foto familie Schoterman

Jachthuis aan de Raalterweg 41. De woning bestaat uit twee delen:
een voor de jachtopziener en een voor de jachtgasten aan de voorzijde. Opdrachtgever Kolff, eigenaar van landgoed De Kranenkamp,
ging er later zelf wonen. Foto Historische Vereniging

Grafmonument voor huisarts Govert Muijs, die in 1935 heel plotseling overleed. Begraafplaats Roeterdsweg. Foto Angêl Pinxten

Dit woonhuis aan de Molenweg 15 is een van laatste villa’s van architect Knuttel. Ook deze kreeg een rieten wolfskap. Foto Angêl Pinxten

Villa Roobrug aan de Sallandsweg is een bijzonder ontwerp uit 1938.
De dakkapellen zijn er nog steeds, aan de voorzijde zijn een kamer en
een veranda aangebouwd. Foto Historische vereniging

¬ 15

¬ Expositie in Rondeel
Tot 5 januari 2014 is er in het Architectuurcentrum Rondeel in Deventer een expositie over architect Knuttel.
Geopend van dinsdag t/m zondag 13-17 uur. Tegelijk
wordt er werk getoond van architect Maarten van Harte
die in Diepenveen o.a. de Lankhorst (Verlengde Randerstraat) en Oranjelaan 65 heeft ontworpen. Zie ook de
biografie van Knuttel op www.wieiswieinoverijssel.nl.
Voor de familie Cost Budde bouwde Knuttel in 1948 de villa Molenbosch aan de Kieftenweg 3. Heel herkenbaar als Knuttelontwerp

Villa ‘Refugium’, gebouwd voor de familie Hopperus Buma, toen
Molenweg en aan de rand van het bos. Nu is dit Hopperus Bumaweg
6. Een dergelijk huis staat ook aan de Rembrandtkade in Deventer en
aan de Brabandsweg in Schalkhaar. Foto Historische Vereniging

Zomerhuis ‘Dennenhoek’ werd in 1937 ontworpen voor jonkheer
Goldman uit Den Haag. Inmiddels is het flink verbouwd en veel
groter geworden. Het staat aan de Hopperus Bumaweg 5.
Foto Historische Vereniging

Villa ‘Irene’, Molenweg 10, ontworpen in opdracht van mevrouw Klaare, huisvriendin van de familie Knuttel. De veranda is nu werkkamer.
Een mooi voorbeeld van het werk van Knuttel en een (het enige) gemeentelijk monument van Knuttel in Diepenveen. Foto familie Knuttel
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