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In deze Nieuwsbrief onder meer
- Viering 75 jaar vrijheid en activiteiten
- Tentoonstelling Diepenveen in oorlogstijd
-

Nieuwe publicatie Historische R e e k s

- Artikel 'Joodse inwoners van Diepenveen'
- Artikel 'Het Duitse jachtvliegtuig De Messerschmitt'
Antitankversperring bij de Kieftenbrug over de Zandwetering

Voorwoord
-1 Deze eerste uitgave in 2020 van de DiepenvEens is

Duitse bezetting. Het artikel over de betrokkenheid

een bijzondere. Vanwege het feit dat Overijssel in april

van de beide basisscholen bij de herdenking en viering

viert dat het 75 jaar geleden werd bevrijd van de Duitse

van 75 jaar vrijheid en het artikel over de 5 mei viering

bezetter en er een einde aan de Tweede Wereldoorlog

verdienen ook uw aandacht.

kwam, is gekozen voor een themanummer over de bezettingsjaren 1940-1945.

Indrukwekkend zijn echter de langere artikelen.
In 'Joodse inwoners van Diepenveen' wordt stilgestaan

Allereerst treft u de uitnodiging aan om aanwezig te zijn

bij wat onze Joodse dorpsgenoten is overkomen.

op de Algemene Ledenvergadering en bij de Historische

Een aantal van hen heeft de oorlog niet overleefd.

Avond. Na de ALV zijn er twee zeer interessante lezingen

Het artikel 'De Messerschmitt, het Duitse jachtvlieg-

over de oorlogstijd, waarin door de sprekers een relatie

tuig dat bij boerderij Noordwijk een boerenschuur

met Diepenveen wordt gelegd. Het jaarverslag en het

doorboorde' vertelt wat er op de dag dat het Duitse

financieel jaaroverzicht zijn als losse bladen bijgevoegd.

vliegtuig neerstortte allemaal gebeurde.

Vervolgens wordt in meerdere korte berichten ingegaan

Tenslotte willen we uw aandacht vragen voor het artikel

op het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid en de

waarin het bestuur kenbaar maakt struikelstenen te

activiteiten die daarvoor door de Historische Vereniging

laten plaatsen bij de woning van de in de oorlog omge-

zijn ontplooid. De tentoonstelling over Diepenveen in

komen leden van de Joodse familie Muller.

oorlogstijd komt ter sprake, evenals een nieuwe publicatie in de Historische Reeks, de onthulling van een

De redactie wenst u met dit tliema-nummer een mooie

informatiepaneel bij de oorlogsgraven en een belevings-

en interessante lees-ervaring.

wandeling langs interessante locaties uit de tijd van de
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Uitnodiging voor de jaarvergadering op donderdag 9 april 2020
U bent van harte welkom op de jaarvergadering op
donderdag 9 april aanstaande in het Kulturhus.
Het eerste deel van deze bijeenkomst is gereserveerd
voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
De leden van onze vereniging ontvangen tegelijk
met deze nieuwsbrief de bijbehorende stukken. De
Algemene Ledenvergadering begint om 20.00 uur, de
zaal is open vanaf 19.30 uur. Na de sluiting van de
vergadering, rond 20.30 uur, is iedereen welkom voor
het bijwonen van twee zeer interessante lezingen.
Op 11 april 2020 is het 75 jaar geleden dat Diepenveen
werd bevrijd van de Duitse bezetter. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat deze Historische Avond In het
teken staat van de Tweede Wereldoorlog.
De eerste spreker na de pauze Is Lex Rutgers. Zijn le-

Gert Jan Oplaat is landelijk bekend van zijn tijd dat hij

zing gaat over de Jodenvervolging in Deventer. In zijn

actief was in de politiek. Hij is echter van vele markten

lezing zijn ook de gegevens verwerkt van het recente-

thuis en bekleedde door de jaren heen meerdere be-

lijk door Inke Mensink en Aeltsje de Vries uitgevoerde

stuursfuncties en schreef onder meer openluchtspe-

onderzoek naar de joodse inwoners van Diepenveen.

len, boeken en liedjes. Ook als spreker over uiteenlo-

Een aantal van hen hebben de oorlog niet mogen

pende onderwerpen laat hij zich niet onbetuigd.

overleven. Lex Rutgers is verbonden aan het Etty
Hlllesum Centrum te Deventer. Hij was nauw betrok-

Het bestuur

ken bij het ontrafelen van het 'geheim' van de foto uit
september 1942 van 22 Joodse kinderen in de leeftijd
van 4-17 jaar, die Is genomen op de binnenplaats ach-

Overlijden Ben Droste

ter de grote synagoge in de Golstraat. De foto werd

Net voor het ter perse gaan van deze DiepenvEens

in 1998 in Diepenveen ontdekt bij het verwisselen van

ontvingen we het droevige bericht dat Ben Droste

een schilderijlijst. Hij bleek ruim 60 jaar daar verbor-

ons op 6 maart j.l. is ontvallen. Ben heeft enorm

gen te hebben gezeten.

veel betekend voor onze vereniging. Het bestuur
wenst Toos, ook namens de leden van de Histo-

De avond wordt afgesloten met een lezing door Gert

rische Vereniging Dorp Diepenveen e/o, heel veel

Jan Oplaat. Hij vertelt over de bevrijding van zijn

sterkte toe met dit grote verlies. In de volgende

woonplaats door de Canadezen en wat dat heeft

DiepenvEens zal een 'in memorlam' over Ben

betekend voor zijn familie en hemzelf. Het gaat over

verschijnen.

de emoties wanneer er veteranen bij hen op bezoek
kwamen voor de herdenking van de bevrijding, maar

Het bestuur

ook over het kunnen maken van keuzes In vrijheid.
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75 jaar vrijheid Diepenveen
Jan

Helderman

Een projectgroep van de Historische Vereniging is ac-

75C7JAAR

tief om aan het vieren van 75 jaar vrijheid in Overijsel
(april 2020) invulling te geven voor Diepenveen.
Bestuursleden Jan Nieuwenhuis, Arie Koldeweij en
Jan Helderman hebben in het afgelopen jaar een
aantal speerpunten gedefinieerd. Hierover is al in de

V R ^ H E I D

vorige DiepenvEens geschreven. U leest hier over de
ontwikkelingen in de afgelopen maanden.

De datum waarop Diepenveen is bevrijd -11 april- is

Bij het uitwerken van de speerpunten is veel energie

gekozen om de resultaten van alle inspanningen zicht-

en aandacht gegeven aan het opstarten van de be-

baar te maken. Het programma ziet er als volgt uit:

nodigde acties om tot concrete uitkomsten te komen.

-

Dat varieerde van het leggen van contacten en maken
van afspraken met de Gemeente, Historisch Centrum

-

Overijssel, Deventer Verhaal, de basisscholen tot het
aanvragen van subsidies en het doen van historisch

Uitreiking van het eerste exemplaar van het boek
over Diepenveen in de bezettingsjaren;

-

onderzoek. Afgelopen najaar besloot het bestuur om
de herinneringen van dorpsbewoners aan de oorlog

Onthulling van een informatiepaneel bij de oorlogs
graven op de begraafplaats aan de Roeterdsweg;

Opening van de tentoonstelling 'Diepenveen
tijdens de Tweede Wereldoorlog';

-

Start van de belevingswandeling of -fietstocht.

en de bevrijding vast te leggen in een boek.
Vanwege de relatief korte tijd die beschikbaar was

Als projectgroep hopen we uiteraard dat we hiermee

om de kopij tijdig bij de drukker te krijgen, hebben

een waardevolle bijdrage kunnen geven aan het her-

de schrijvers alle zeilen bijgezet. Vervolgens zijn de

denken en vieren van 75 jaar vrijheid In Diepenveen.

krachten gebundeld om een tentoonstelling gestalte

Uiteraard worden tijdstippen en andere informatie

te geven.

hieromtrent gecommuniceerd via de media.

Vieren van de bevrijding
Daar komen de Canadezen! De vlaggen wapperen
in de wind en de mensen staan met vlaggetjes in de
hand te wuiven naar de voorbijtrekkende colonne van
oude, militaire voertuigen. Via de Oranjelaan rijden ze
door de Dorpsstraat naar het Kulturhus. De kinderen
die hebben meegereden stappen af en krijgen chocola
uitgereikt. Op het plein is muziek en de kinderen doen
spelletjes, terwijl de volwassenen de oude voertuigen
bewonderen of de tentoonstelling over de Tweede
Wereldoorlog in het Kulturhus bezoeken. Na het vertrek van de militaire voertuigen wordt de vlag gestreken en wordt het vrijheidsvuur naar de oorlogsgraven
op de begraafplaats gebracht.

Zo ziet het programma eruit dat een gelegenheids-

Dat is de afsluiting van de 5 mei viering 2020, maar

team 'Vieren 75 jaar vrijheid in Diepenveen' heeft

het begint al eerder die dag. Hardlopers brengen het

opgesteld voor 5 mei. Ook de Historische Vereniging

vrijheidsvuur van Wageningen naar Diepenveen. Bij

is hierin vertegenwoordigd. Meer over het program-

aankomst wordt het vrijheidsvuur bij het Kulturhus

ma is te vinden op www.dorpspleindiepenveen.nl en

aangestoken en wordt de vlag gehesen. De aanwezi-

in andere media. Noteer 5 mei alvast in je agenda en

gen schuiven vervolgens aan bij een vrijheidsontbijt

maak het mee.

Boek 'Diepenveen 1940-1945'
Dit jaar wordt 75 jaar vrijheid in Overijssel gevierd.
Reden voor de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving om herinneringen van oudere
dorpsbewoners aan de oorlog en de bevrijding van
ons dorp op papier vast te leggen. Er was zoveel
belangrijke informatie beschikbaar dat het bestuur
heeft besloten tot een nieuwe publicatie in de
Historische Reeks over te gaan. Het boek beschrijft de
herinnering van Diepenveners aan de oorlogsjaren en
dan met name de beleving van hetgeen zich rondom
Deventer heeft afgespeeld. Naast archiefonderzoek is
voor het boek gebruik gemaakt van dagboeken uit die
tijd en van verhalen van Diepenveners. De persoonlijke
ervaringen zijn opgenomen in een diversiteit aan onderwerpen, bijvoorbeeld de gevolgen van de maatregelen die de Duitse bezetter de Nederlandse bevolking oplegde, de deportatie van joodse inwoners van
Diepenveen, collaboratie en verzet, de luchtoorlog, de
verdedigingswerken in de omgeving en natuurlijk de
bevrijding. In het laatste hoofdstuk zijn ook verhalen
en tekeningen van leerlingen van de basisscholen
opgenomen. Het eerste exemplaar van het boek zal
op 11 april aanstaande worden uitgereikt in het Kulturhus, voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling over de oorlogsjaren.

Tentoonstelling
Op 11 april aanstaande zal wethouder Rorink de
tentoonstelling over Diepenveen tijdens de Tweede
Wereldoorlog officieel openen. De tentoonstelling is
ingericht in de serre van het Kulturhus en laat foto's
en afbeeldingen van documenten zien uit die periode.
Ook zijn er allerlei voorwerpen te bekijken die bijzonder zijn, zoals originele tabak en verpakking van de
Diepenveense Tabak Centrale en onderdelen van de
Messerschmitt die bij de Randerstraat is neergestort.
Er is geprobeerd het zo Diepenveens mogelijk te
houden en er is bovendien een relatie gelegd met de
onderwerpen die In het boek over de bezettingsjaren
staan beschreven. Er zijn tekeningen en verhalen over
oorlog en vrijheid van kinderen van de basisscholen in
Diepenveen te bewonderen. We hopen u tijdens een
van de openingsdagen te mogen begroeten.
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Belevingswandeling

Hoewel er vandaag de dag in dorp Diepenveen niets

in het Kulturhus en met het boek dat verschijnt over

meer lijkt te herinneren aan de Tweede Wereldoorlog,

Diepenveen in de Tweede Wereldoorlog. De locaties

zijn er toch meerdere plekken te vinden waarover iets

zijn opgenomen in een wandelroute. Omdat er ook

interessants valt te vertellen. De Historische Vereni-

locaties buiten het dorp liggen, kan ervoor gekozen

ging heeft het initiatief genomen daar meer bekend-

worden om de route fietsend af te leggen.

heid aan te geven; deels is dat in samenwerking met

De start van de belevingswandeling of -fietstocht is

Deventer Verhaal. De tentoonstelling over de Tweede

op 11 april, na afloop van de feestelijke opening van

Wereldoorlog in De Waag in Deventer laat ook enkele

de tentoonstelling in het Kulturhus.

foto's over Diepenveen zien. Van deze foto's wordt
op de betreffende locatie in Diepenveen een vergrote
versie geplaatst. Naast deze foto's zijn er op andere
locaties ook van dit soort vergrotingen geplaatst.
Alle locaties houden verband met de tentoonstelling

Informatiepaneel bij de oorlogsgraven
Op de begraafplaats aan de Roeterdsweg bevinden
zich 7 geallieerde oorlogsgraven. De grafzerken laten
zien wie er begraven ligt, met vermelding van geboorte- en sterfdatum en uit welk land de persoon
afkomstig is. Deze vliegtuigbemanningen zijn op hun
missie omgekomen, maar daarover wordt verder niets
vermeld. Een informatiepaneel in de directe nabijheid
van de oorlogsgraven
kan volgens de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving voorzien in meer kennis over
en een beeld van wat zich heeft afgespeeld. Op het
paneel wordt vermeld dat de bemanningsleden afkomstig zijn van twee verschillende vliegtuigen, welke
types het zijn en vanwaar ze in Engeland zijn opgestegen. Ook wordt iets verteld over hun missies en de
oorzaak van het neerstorten.
De onthulling van het informatiepaneel vindt plaats op
11 april aanstaande.

-. 5

Jongeren en vrijheid
Een belangrijk speerpunt van de Historische Vereniging voor het herdenken en vieren van 75 jaar vrijheid
was het betrekken van Diepenveense kinderen bij de
tentoonstelling 'Diepenveen tijdens de Tweede Wereldoorlog' in het Kulturhus. Daarbij diende vooral het
thema 'vrijheid' aandacht te krijgen. Maar als je niet
weet wat onvrijheid is hoe kun je dan iets begrijpen
van het belang van vrijheid? Met beide basisscholen
is overlegd welke activiteiten, naast het bezoeken van
de tentoonstelling, ontplooid zouden kunnen worden.
Om de leerlingen een idee te geven van wat oorlog en

de Historische Vereniging het mogelijk gemaakt dat

onvrijheid inhoudt, hebben Frits en Oor Loggen begin

de leerlingen het toneelstuk 'Anne Frank and me', dat

januari de scholen bezocht en hierover verteld. Ander-

door de Piattelandsjongeren Bathmen in 't Braakhekke

half uur lang hadden ze de volle aandacht van de

werd opgevoerd, konden bijwonen. Vermeldenswaar-

kinderen en daarmee legden ze een goede basis voor

dig is de verkregen medewerking van de scholen, de

een opdracht. De kinderen is gevraagd om voor het

betrokkenheid van de leerkrachten en de interesse

boek over Diepenveen in de bezettingsjaren een ge-

van de leerlingen zelf. Het heeft er zeker toe bijgedra-

dicht, verhaal of tekening te maken. Dat heeft mooie

gen dat deze kinderen beseffen wat 'oorlog en vrede'

resultaten opgeleverd, die behalve in het boek ook op

en 'onvrijheid en vrijheid' betekenen.

de tentoonstelling te bewonderen zijn. Verder heeft

Struil<elstenen
Met het boek 'Diepenveen 1940-1945 - In de schaduw
van het geweld' en een tentoonstelling over Diepenveen tijdens de Tweede Wereldoorlog draagt de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving haar
deel bij aan het herdenken en vieren van 75 jaar leven
in vrijheid. Het is niet alleen een moment om bij stil te
staan, maar ook een moment om ervoor te zorgen dat
deze periode uit de Diepenveense geschiedenis niet
wordt vergeten. Het bestuur heeft daarom besloten
om, ter nagedachtenis aan de vier gedeporteerde
en omgekomen Joodse inwoners van Diepenveen,
zogenaamde 'struikelstenen' te laten plaatsen. Deze
struikelstenen zullen worden gerealiseerd bij de loca-

op de website http://www.struikelstenen-deventer.nl/

tie waar deze personen destijds hebben gewoond, de

oorlogsslachtoffers/joodse-slachtoffers de namen en

villa 'Borgelerhof'. Het Etty Hiliesum Centrum te De-

het bijbehorende verhaal worden opgenomen.

venter is gevraagd om dit uit te voeren. Tevens zullen
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De Messerschmitt, het Duitse jachtvliegtuig dat bij boerderij Noordwijk
een boerenschuur doorboorde
Jan Helderman en Wim de Weerd

Op de hoek van Olsterweg en Randerstraat in Diepen-

aantal bommenwerpers begeleid door gevechtsvlieg-

veen staat de oude boerderij 'Noordwijk' die vooral

tuigen, voornamelijk P-47 Thunderbolts. De P-47

bekend is door de manege die daar tot 2014 was

Thunderbolts waren langeafstand escortejagers en

gevestigd. In de Tweede Wereldoorlog stortte ach-

vlogen mee ter bescherming van de bommenwerpers.

ter het huis in de kapschuur een vliegtuig neer Deze

Hun taak was om de Duitse Messerschmitts uit de

voor de bewoners schokkende gebeurtenis wordt hier

buurt van de bommenwerpers te houden. De vliegtui-

besproken.

gen waren o.a. opgestegen vanaf 'airfield Bottisham'
en 'airfield Debden' in Engeland, met als doel Bruns-

-> De crash bij de Randerstraat

wick (Braunschweig) in Duitsland. De vele toestellen

De grote ommekeer in de Tweede Wereldoorlog

vlogen in formatie over Nederland in een band via

kwam In februari 1943 nadat het Duitse 6e leger bij

de provincies Utrecht en Overijssel. De vliegtuigen

Stalingrad werd ingesloten en vernietigd door het

werden boven Nederland door de bezetter op de radar

Russische Leger. Het overwicht van de geallieerde

opgemerkt, waarna vele Duitse jachtvliegtuigen,

luchtmacht In het luchtruim werd in 1943 steeds

Messerschmitts, vanaf de 'Fliegerhorst' Deelen, toen

groter. De vliegtuigen werden ingezet voor het

verreweg het grootste militaire Duitse vliegveld,

bombarderen van Duitse steden, spoorlijnen, treinen

en vanaf vliegveld Volkel en waarschijnlijk ook vanaf

en bruggen. De invasie in Normandië was nog niet

Twente opstegen om de geallieerde toestellen aan

geweest en dus moesten de vliegtuigen nog steeds

te vallen. Bij de luchtgevechten die vervolgens

vanuit Engeland opstijgen. Op 30 januari 1944 vertrok

plaatsvonden, zijn aan beide kanten vele vliegtuigen

vanaf verschillende vliegvelden in Engeland een groot

neergestort.

-

7

Foto van een Messerchmidt Bf-109G6

Eén vliegtuig, de Messersclimitt van piloot Novotny

in de kapschuur. Allereerst werden de touwen van de

kwam in Diepenveen neer. Hij was om 13.05 uur vanaf

koeien zo snel mogelijk doorgesneden waardoor deze

Deelen opgestegen en raakte boven Diepenveen in

allemaal gered konden worden. Het blussen van de

gevecht met een Amerikaanse Thunderbolt P-47.

brand ging eerst met emmers water; daarna kwamen

Na een heftig luchtgevecht moest het Duitse toestel

ze van de waterleiding (pompstation) met slangen.

het onderspit delven. De beschadigde Messerschmitt

Na het blussen moesten Duitse soldaten waken bij het

werd onbestuurbaar en stortte om 13.15 uur met een

neergestorte vliegtuig. Het was koud en om de beurt

volgens getuigen angstaanjagend gierend geluid bijna

konden ze zich dan in de keuken opwarmen, want de

verticaal neer In een schuur in buurtschap Rande. De

kachel bleef de hele nacht doorbranden. De vliegtuig-

piloot overleefde de crash niet. Of hij het toestel nog

motor had zich diep in de grond geboord zodat na de

heeft kunnen verlaten is onduidelijk. Het toestel kwam

oorlog werd besloten deze niet te verwijderen. In de

loodrecht neer middenin een boerenschuur aan de

loop van de oorlog waren er ook nog soldaten op de

Randerstraat links van de oprit op slechts enkele me-

deel ingekwartierd, terwijl de officieren op de zolder

ters vanaf boerderij 'Noordwijk' van de familie Roetert.

verbleven.'

Het voorste gedeelte van het toestel met de zware
motor boorde zich diep in de bodem van de schuur

Ook haar zoon Wim Roetert heeft als 11 -jarige jongen-

(2 a 3 meter).

de crash op enkele meters afstand van de boerderij

Tine Roetert - Roetert Steenbruggen, wonend

bewust meegemaakt. Deze heftige gebeurtenis heeft

op de boerderij, herinnerde^ zich daarover:

grote indruk op hem gemaakt en hij vertelde er later

'In de oorlog stortte een Duits vliegtuig neer en

graag over. Ook andere Diepenveners herinneren zich

belandde met een enorme klap dwars door tiet dak

deze gebeurtenis. Het was op een zondag vertelt Theo
Hoetink: 'Ik herinner me het hoog gierende geluid van
het neergestorte vliegtuig en de zwarte rook'.

1 In het eerste interviewboek biz. 149 vertelt Tine Roetert (moeder van
Wim Roetert) haar levensverhaal met ook het verhaal van de vliegtuig-

Ook Jan Nieuwenhuis die met leeftijdsgenoten naar de

crash. Dit werd opgeschreven door Henk (Pier) Karenbeld.

zondagsschool In het verenigingsgebouw Christelijke
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Belangen was geweest, zag de rookpluim bij de Ran-

-1 De geallieerde missie op 30 januari 1944

derstraat. Na afloop haastten de jongens zich naar de

Het Verliesregister van Studiegroep Luchtoorlog

plek des onheus. De familie Van der Burg keek vanaf

(SGLO) laat zien dat er op 30 januari 1944 niet minder

hun boerderij aan de Diepenveenseweg 21 (gemeente

dan 22 Duitse jagers (Messerschmitts) zijn neerge-

Olst, schuin tegenover 't Wijnbergen) recht op de in

stort waarvan veel in Overijssel (Bornebroek, Heeten,

brand staande schuur. Grietje Kerkmeijer-Van der Burg

Wesepe, De Lutte, Ambt Delden, Borculo, Luttenberg,

herinnert zich nog goed de grote vuurzee en dat de

Boekelo, Buurse en Zwolle). Omdat het Verliesregister

buren uit voorzorg hielpen om het vee en de spullen

alleen spreekt over verongelukte vliegtuigen is het niet

uit de boerderij te halen.

bekend hoeveel Messerschmitts die dag vanaf Nederlandse vliegvelden het luchtruim hebben gekozen,

Door de opperwachtmeester H. van Koeveringe

maar het moeten er vele tientallen zijn geweest.

(Marechaussee gewest Arnhem; groep Holten,

Omdat ook Amerikaanse P-47 Thunderbolt's zijn

post Deventer) is over de crash rapport opgemaakt.

neergehaald, valt in het Verliesregister niet alleen te

Omdat het door een deskundige kort na de crash is

lezen dat ze in Engeland zijn opgestegen, maar ook

opgesteld en de gegevens als betrouwbaar kunnen

wat hun bestemming was. De reden voor het opstij-

worden beschouwd, is dit rapport is in zijn geheel hier

gen van zoveel Duitse jagers die dag was een enorme

weergegeven.

geallieerde luchtactie op Braunschweig in Duitsland
waarvoor over dit gebied gevlogen werd. Dit verklaart

-1 Berging

waarom er die dag juist in Overijssel zoveel Messer-

Het 'bovengrondse deel', de romp en staart, werd

schmitts zijn neergekomen. Het Is nu ook duidelijk

door Duitse instanties opgeruimd. Voor het opruimen

waarom destijds niet alles werd opgeruimd bij boerde-

van stoffelijke resten van de piloot, delen van het

rij Noordwijk. Men had de handen vol aan het ruimen

toestel en mogelijk nog aanwezige munitie verbleven

van die 22 neergestorte Duitse toestellen. Het bergen

de Duitsers enkele dagen bij de boerderij. Het voorste

van de piloot en opruimen van munitie kregen daarbij

deel van het toestel met de motor bleef in de bodem

de prioriteit en voor wat er in de grond zat was geen

zitten en werd met zand afgedekt.

noodzaak of tijd.

NSB-burgemeester Batjes van Diepenveen vertelde

De stad Braunschweig werd op die dag zwaar be-

dat de piloot op het moment van de crash niet meer

schadigd door het bombardement, waarbij ook veel

in het toestel zat, maar anderen betwijfelden dat.

slachtoffers te betreuren waren. Uiteindelijk Is de stad

De stoffelijke resten van H. Novotny werden door de

In de Tweede Wereldoorlog door meerdere bombarde-

Duitsers overgebracht naar Ehrenfriedhof Zijpendaal

menten voor 90% verwoest.

bij Schaarsbergen en later (na de oorlog) herbegraven
op de Duitse militaire begraafplaats in Ysselsteyn. Zijn
grafnummer is BM-4-90.

-• Piloot H. Novotny
Hans Novotny werd op 20 mei 1923 geboren in de
stad Hlucin (Duits: Hultschin). Deze stad ligt in het
land van Hultschin, een landstreek in Tsjechisch
Silezië, Tsjechië. Dit gebied had tot 1945 een overwegend Duitstalige bevolking.
Hij was Ingedeeld bij het Jagd Geschwader 11, Staffel
5 (5./JG.11) en was UnterOfficier Flugzeugfuhrer
(onderofficier vlieger) op het vliegtuigtype Bf-109G6.
Hij vloog op 30 januari 1944 met de Bf-109G6 met
werknummer 27128 en 'erkennungsmarke' 68454/308.
Hij was toen 2 jaar vlieger. Zijn vader Ludwig Novotny
werd van het verongelukken van zijn zoon op de hoogte gesteld door het Fliegerhorst Haupt Kommandantur
in Magdeburg-Ost.
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Rapport inzake een plaats gehad hebbende
van een

brand en het

neerstorten

vliegtuig.

Ik heb de eer U Edelachtbare beleefd het navolgende te rapporteren.
Op 30 Januari 1944, omstreeks 13.15 uur, heb ik een onderzoek ingesteld naar een
brand, uitgebroken op de boerderij van J. Roetert, perceel Rande 197, gemeente
Diepenveen. Het bleek mij dat een zogenaamde kapschuur, staande op ongeveer
10 meter vanaf de woning en hieraan aangebouwde schuur (veestal) en wel ten
oosten hiervan, in brand stond. In het midden van de brandende schuur waren
gedeelten zichtbaar van een vliegtuig. In de schuur waren

landbouwgereed-

schappen en ongedorschte rogge en gerst geborgen. De brandweer was aanwezig. Door den gunstigen wind (West) en het snelle optreden van de brandweer,
kon de brand beperkt worden tot de kapschuur. Deze is met de inhoud geheel
afgebrand. Omstreeks genoemd tijdstip hadden er boven de gemeente Diepenveen luchtgevechten plaats. Omwonenden deelden mede dat er een vliegtuig was
neergestort op de schuur van Roetert.
Nadat een en ander ter kennis van de burgemeester der gemeente

Diepenveen

was gebracht, is door mij gehoord: Jan Roetert, geboren te Diepenveen, 23
december 1893, van beroep landbouwer, wonende te Rande no. 197, gemeente
Diepenveen, die verklaarde: "Hedenmiddag omstreeks 1.15, vlogen er vliegtuigen over en word er in de lucht hevig geschoten. Ik hoorde dat een vliegtuig een
gierend geluid maakte dat steeds sterker werd, totdat het vliegtuig op de grond
was gevallen. Aangezien dit dicht bij mijn huis was, deed mijn vrouw de deur
van de deel open. Ik zag toen een vlammenzee en naar buiten gaande zag ik dat
de kapschuur in lichtelaaie stond. Aan blusschen viel niet meer te denken. Uit
de veestal hebben we vlug het vee naar buiten gedreven en verder hebben wij
de deuren aan de zijde van den brand natgehouden tot de brandweer kwam. In
de kapschuur was geborgen ongeveer 80 vim rogge en ongeveer 20 vim gerst,
ongeveer 100 H.L. graan. Verder 2 grasmaaimachines,

1 zaaimachine, 1 schof-

felmachine, 1 sleepkar, 1 gierpomp, 1 gierbak en andere kleinere
reedschappen

landbouwge-

zoals eggen, ploegen enz. Ook lag er een hoeveelheid hout en

balen turf. Dit alles is verloren gegaan. Ik schat de schade op ongeveer F.4000.
Ik ben verzekerd bij de Onderlinge Nederlandsche Molest Verzekering te Sneek."
Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan. De resten van het vliegtuig
zijn door mij onder bewaking gesteld tot 31 Januari 1944, omstreeks 16.30 uur, op
welk tijdstip de bewaking is overgenomen door een lid van de Duitsche Weermacht. Gedurende den nacht van 30 op 31 Januari 1944, is door het personeel
van de brandweer toezicht uitgeoefend, zulks met goedvinden van een ter plaatse
gekomen en bevoegd zijnd lid der

Feldgendarmerie.

Van één en ander is door mij proces-verbaal

in 5-voud opgemaakt en ingezonden

aan de aangewezen autoriteiten. Gesloten te Diepenveen,
1 februari 1944.
De

opperwachtmeester,

getekend,
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De zwaar gecorrodeerde Daimler-Benz
DB 605 motor nadat tiij was uitgegraven

^.^./rv-r'-

Foto van het graf van H. Novotny op begraafplaats Ysselsteyn

-i Ruimen van de laatste vliegtuigresten
Na de oorlog bleven de resten van het vliegtuig nog

Samengevat zien de instanties dus geen noodzaak tot

lang in de grond zitten. In 1988 ontstond er opnieuw

ruimen van de overgebleven resten van het vliegtuig.

brand in de schuur bij de familie Roetert, maar dit

Mogelijk hebben hier ook financiële motleven een rol

keer was de schuur aangestoken door een pyromaan.

gespeeld. Toenmalig eigenaar Wim Roetert was er niet

De familie Roetert verzocht de gemeente om goed-

gelukkig mee: 'Tja, je krijgt ongevraagd een vliegtuig

keuring voor de herbouw met toevoeging van enkele

in de schuur en ze ruimen het ook nog niet op'. Hij

paardenstallen. Ook werd gevraagd om toestemming

regelde een aantal mensen en in 1992 werd alsnog het

te verlenen voor het opruimen van de resten van het

restant van het vliegtuig blootgelegd. De motor werd

vliegtuig. De gemeente nam daarop contact op met

vastgemaakt aan kabels en voorzichtig uit het diepe

de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie die

gat getrokken en op de binnenplaats van de boerderij

vervolgens ter plekke een onderzoek uitvoerde. Deze

neergelegd. Het ruimen van de vliegtuigmotor trok vol-

dienst concludeerde dat er geen of weinig benzine en

gens Wim Roetert ook de aandacht van verzamelaars.

munitie aanwezig zal zijn geweest toen het vliegtuig

'Het geheel is voor een luttel bedrag verkocht aan een

neerstortte. Omdat de Messerschmitt geen bommen

jonge man die een klein privé-oorlogsmuseum in de

vervoerde zag de dienst geen dringende noodzaak om

buurt van Raalte had'.

tot berging over te gaan. De gemeente stuurde op 14
september 1990 een brief aan de familie Roetert met

Nu ook de laatste restanten van de neergestorte Mes-

de mededeling dat zij geen aanleiding zien tot ruiming

serschmitt waren geruimd, kon de verbrande schuur

van het toestel.

worden herbouwd en kon de paardenstallen gerealiseerd worden. Er is vandaag de dag niets meer dat
doet herinneren aan wat zich daar heeft afgespeeld.

-1
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Het Verliesregister S G L O nummer T3362. Het bevat de gegevens van de vliegtuigcrash in Diepenveen op 30 januari 1944

De nieuwe schuur met paardenstallen op dezelfde plek waar in
1944 het vliegtuig crashte, (foto wdw 2004)

Jan Willem Roetert (Wim van 't Noordwijk) heeft zijn
hele leven op de Noordwijk gewoond (geboren 2 juli
1932 op Noordwijk) en had hier samen met zijn vrouw
tot 2014 een manege.
Hij overleed er op 15 april 2018.
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Joodse inwoners van Diepenveen
in de duistere jaren 1940-1945
Inke Mensink

-1 De bezetting - een tijd van keuzes
die levens bepaalden
Op vrijdag 10 mei 1940 marcheerden Duitse troepen
Deventer binnen. Op diezelfde dag arriveerde daar
dr. Teuscher als Ortskommandant. Hij nam het bestuur
van de stad Deventer en de gemeente Diepenveen
over De burgemeesters,

de wethouders en de ge-

meenteraden bleven voorlopig nog in functie. In een
bekendmaking aan de bevolking verklaart Teuscher
dat hij het bestuur heeft overgenomen en waarborgt

Juf Sophia Bos

dat ieder die zich rustig en vreedzaam gedraagt op
zijn bescherming en hulp kan rekenen.
Wat betekende dit voor de inwoners van de Deventer

Op 17 mei 1940 bezocht Teuscher burgemeester

en Diepenveen, voor de gemeenteraden en voor de

Arriëns op het gemeentehuis van Diepenveen. Hij

wetliouders en burgemeesters? Het was een onbe-

vraagt om loyale medewerking en die wordt toege-

kende situatie, waarop de regering zich nauwelijks

zegd. Ook de gemeentesecretaris en de wethouders

had voorbereid. Wel werd in mei 1937 in de minis-

waren bij dit gesprek aanwezig. In zijn oorlogsdagboek

terraad een Landoorlogreglement aangenomen. Dit

spreekt gemeentesecretaris van der Laan de Vries na

werd gebaseerd op het Landoorlogreglement dat

dit gesprek de hoop uit dat het leven weer zijn nor-

na de vredesconferentie in Den Haag in 1901 werd

male loop zou kunnen nemen Door de onvrijheid van

opgesteld. Hierin spraken landen o.a. af hoe een

de bezetting was dit voor niemand het geval en al

bezetter zich in bezet gebied zou moeten gedragen.

helemaal niet voor de joodse inwoners van Nederland

Die regels moesten door landen in eigen wetgeving

die steeds meer geïsoleerd en onzichtbaar gemaakt

worden omgezet, anders hadden inwoners er immers

werden en voor wie al snel allerlei beperkende maat-

niets aan. Met name was een bezetter verplicht om

regelen gingen gelden. Zowel de burgemeester als de

het gewone openbare leven en de openbare orde in

ambtenaren kregen te maken met een groot dilemma

stand te houden. Na 1940 bleek al gauw dat de Duitse

veroorzaakt door de eed van trouw die ze afgelegd

bezetters daar afwijkende opvattingen over hadden en

hadden om als overheidsdienaar de wet en regelge-

zij schonden de internationale verplichtingen op grote

ving naar eer en geweten uit te voeren. De wettelijke

schaal.

en opgelegde maatregelen waren immers In toenemen-

In de Aanwijzingen van de ministerraad werd het

de mate in strijd met de rechtvaardigheid en mense-

openbaar bestuur opgedragen om met de bezetter

lijkheid ten aanzien van bepaalde (groepen) inwoners

mee te werken, om het maatschappelijk leven niet te

van de gemeente. Hoe dan te handelen vanuit de eigen

verstoren en om de orde te handhaven. Probleem was

morele verantwoordelijkheid?

wel dat de Aanwijzingen van 1937 te weinig rekening
hielden met een bezetter die het landoorlogregle-

-1 Vrijheidsbeperkingen

ment aan zijn laars lapte. Toen dat het geval bleek,

Op 6 oktober 1940 werden de eerste officiële maatre-

ontstonden moeilijke, principiële keuzes voor Neder-

gelen tegen joden bekend gemaakt. Zij mochten niet

landse bestuurders en ambtenaren. Hun persoonlijke

meer in openbare diensten aangesteld worden, dege-

beslissingen varieerden van zuivere collaboratie tot

nen die in overheidsdienst waren, werden niet meer

principieel verzet, met alle schakeringen daartussenin

bevorderd en eind 1940 werden zij ontslagen. Joodse

en mengvormen. Welke keuzes door de Diepenveense

mensen mochten ook niet meer opgenomen worden in

overheidsdienaren gemaakt werden, kunt u afleiden

ziekenhuizen en hun kinderen werd de toegang tot de

uit het verhaal dat hierna volgt.

openbare school ontzegd.
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Voor
Joden verboden
Of peOCURÊU» CEHtRAM.
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DE P.iME
'Verboden voor Joden'

De loyale samenwerking die de burgemeester toege-

discriminerende maatregelen vraagt de burgemees-

zegd had aan de bezettende macht, bleef in stand. De

ter aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken of de

enige joodse ambtenaar in de gemeente Diepenveen,

betaalde leges terugbetaald kunnen worden, indien

de joodse onderwijzeres Sophia Bos, die sinds 1932

iemand van de aanmeldplicht vrijgesteld wordt. Dit

werkte aan de lagere school in Diepenveen dorp,

wordt toegestaan.

werd ontslagen. Eind 1940 werd de gemeentebode
opgedragen om aan juffrouw Bos, - tijdens werktijd -

Het stapje voor stapje isoleren en uitsluiten van joodse

bekend te maken dat ze tot nader orde niet meer op

inwoners gaat steeds verder. Zo verstuurt het Depar-

school mocht verschijnen.

tement van Binnenlandse zaken op 1 juni 1941 de be-

Gerrit Hemeltjen die bij juffrouw Bos in de klas heeft

schikking nr. 210669 naar de gemeenten, betreffende

gezeten vertelt hierover: 'Op een bepaalde dag kwam

'Verbod voor Joden om gebruik te maken, te komen

de gemeentebode op school met het bericht dat ze tot

in openbare voorzieningen zoals concerten, lezingen,

nader order niet meer op school mocht komen. Ik zie

hotels en pensions, restaurants, cafés, sportparken,

nog voor me hoe ze bij het fonteintje in de gang stond

zwembaden, openbare bibliotheken, leeszalen en

te huilen. De andere meesters en juffen stonden er wat

musea, openbare beurzen en veilingen, slachthuizen,

bedremmeld bij te kijken. De volgende dag kwam ze

openbare scholen en ziekenhuizen'.

al niet meer terug en in de klas werd niet meer over

Er moesten borden geplaatst worden 'Verboden voor

juffrouw Bos gesproken. Als jong kind je lieve juffrouw

Joden'. Ook deze maatregel wordt gehoorzaam opge-

te zien huilen in de gang, dat heeft zo'n indruk op me

volgd. Voor de gemeente Diepenveen worden 21 ver-

gemaakt, het beeld is me altijd bijgebleven. Na de

bodsborden aangevraagd en 34 kaarten. Er volgt een

oorlog hoorden we dat ze niet meer leefde.'

correspondentie met verenigingen over het gebruik
van hun ruimten. Komen er alleen leden, dan hoeft er

Na een kort verblijf in Westerbork werd Sophia Bos

geen bord aangebracht te worden. Aan de heer D.J.

op 29 juni 1943 vandaar op transport gesteld en in

Paalman wordt van gemeentewege op 26 februari

Sobibor vergast.

1942

een brief geschreven, waarin staat dat hij het

bordje 'voor Joden verboden' zo moet aanbrengen in
In januari 1941 maakt de burgemeester van Diepen-

zijn winkel dat duidelijk blijkt dat 'Joden niet een boek

veen bekend 'dat ingevolge de verordening van den

mogen leenen, terwijl hun wel is toegestaan in den

rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche

winkel iets te koopen'. Hoewel ook aan dit laatste be-

gebied d.d. 10 januari 1941,

perkingen worden opgelegd. Alleen tussen 3 en 5 uur

alle personen die geheel

of gedeeltelijk van joodsche bloede zijn en hun verblijf

's middags mochten joodse mensen inkopen doen.

hebben in het bezette Nederlandsche gebied, aangemeld moeten worden. De aangemelde persoon moet

In mei 1942 werden zij verplicht de gele Davidster te

voor de uitreiking van het aanmeldingsbewijs één

dragen. Voor de aanschaf hiervan moesten zij hun

gulden aan leges vooruit betalen'. Een aantal joodse

eigen textielbonnen gebruiken.

inwoners van de gemeente Diepenveen gaan hier-

Mannen kregen de plicht zich te melden om te werken

tegen in beroep. Voor de meesten is dit tevergeefs.

in Duitse kampen. Daarvoor kregen ze een lijst van

Misschien uit gevoelens van ongemak over al deze

goederen die ze mee moesten nemen. In de zomer
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Jodenster

Frits Latterbaum

van 1942 moesten joodse inwoners ook hun fietsen

Arnold Drielsma, geboren in Vaals op 30 maart 1921.

inleveren. In Diepenveen werden 4 heren- en 2 dames-

Hij bezit de Nederlandse nationaliteit, is ongehuwd,

rijwielen naar het inleverpunt gebracht. Dit werd keurig

heeft 4 joodse grootouders en oefent geen beroep uit

gemeld aan de betrokken afdeling van de landelijke

in 1942. Als kerkelijk genootschap staat NI -Neder-

politie.

lands Israëlitisch- geregistreerd. Niet vermeld in het
overzicht Is zijn opleiding/beroep (ingenieur boswe-

-1 De joodse inwoners van Diepenveen

zen). Hij is uit Deventer naar Diepenveen gegaan,

Twee joodse gezinnen hebben langere tijd in Diepen-

woonde korte tijd bij de familie Muller op de Borge-

veen gewoond, de gezinnen Muller en Cohen. Er wa-

lerhof en heeft waarschijnlijk door onder te duiken de

ren nog meer joodse mensen die in de oorlogstijd en

oorlog overleefd. Na de oorlog is hij naar Australië

daarvoor in Diepenveen verbleven, mogelijk gevlucht

geëmigreerd, waar hij op 29 mei 2000 overleed.

voor het oorlogsgeweld elders en ook al weer betrekkelijk snel verder getrokken, al dan niet naar onderdui-

Emile Cohen, geboren in Rijswijk op 5 januari 1923,

kadressen.

was ook afkomstig uit Deventer, had de Nederlandse

Begin 1941 geeft de bevelhebber van de Sicher-

gemeenschap en was in 1942 zonder beroep. Hij had

heitspolizei en SD in Enschede, waar Diepenveen

twee joodse grootouders, woonde op Borgele 27b, en

onder viel, opdracht aan de burgemeester om hem

was ongehuwd.

nationaliteit, was niet ingeschreven bij een geloofs-

een overzicht te geven van de joodse inwoners van

Broer en zus Blok woonden op Borgele 27a. Ze waren

Diepenveen met vermelding van datum en plaats van

afkomstig uit Indië, hadden de Nederlandse natio-

hun geboorte, nationaliteit, beroep, religie, burgerlijke

naliteit, waren zonder beroep in 1942, ongehuwd en

staat en het aantal joodse grootouders. 15 Januari

behoorden tot de Indisch Protestantse kerk. Roelof

1942 stuurt burgemeester Arriëns In antwoord hierop

Joan Blok werd op 9 december 1926 in Palembang

een lijst met de volgende namen:

geboren, zijn zuster Amelia Carolina Joan op 5 april
1929 in Batavia. Zij hadden 1 joodse grootouder.

Erika Gans, geboren op 27 juli 1926 te Zürich. Tot ze in
juni 1942 naar Voorburg vertrok, woonde ze Dorp 30,

Frits Hartog Latterbaum, woonachtig Rande 213, werd

dat was in de pastorie. Ze was Nederlandse, onge-

op 21 november 1923 in Den Ham (O) geboren. Hij

huwd, behoorde niet tot een kerkgemeenschap en

was Nederlander, behoorde tot het Nederlands Israë-

had 1 joodse grootouder.

litisch kerkgenootschap, had 4 joodse grootouders en

^
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Villa 'Borgelerhof'

was ongehuwd. Hij was boer en verhuisde in juni 1942

Ernest Adolf Muller Is 24 juli 1878 geboren in Olden-

naar Almelo. Daar werd hij opgepakt en op transport

zaal en op 16 februari 1943 overleden in Westerbork.

gesteld. Op 31 oktober 1943 is hij op 19 jarige leeftijd

Hij is begraven op de joodse begraafplaats in Assen.

in midden-Europa omgekomen.

Dat is bijzonder, want de meeste mensen die in Westerbork overleden werden gecremeerd, hoewel dat

-1 De bewoners van villa Borgelerhof

tegen de regels en tradities van hun geloof in ging.

Op Borgele 68 stond de villa 'Borgelerhof'. Deze werd

Ernest trouwde op 7 april 1914 in Amsterdam met

In 1908 publiekelijk geveild. De nieuwe eigenaar is

Carolina Rozelaar die in 1878 in Amsterdam gebo-

George Muller (geboren 24-12-1883 in Oldenzaal,

ren werd. Het echtpaar kreeg drie kinderen, Willem

overleden op 10 oktober 1918) van beroep sigaren-

Lodewijk, geboren op 27 Maart 1915 in Diepenveen,

fabrikant. Hij koopt de villa voor fl. 6500 en gaat daar

Herman Ernest, geboren op 14 oktober 1917 in Die-

op 6 juni 1908 samen met zijn broer Ernst Adolf Muller

penveen en dochter Flora Thérèse, die daar op 9 juni

(geboren 24-7-1878 in Oldenzaal) wonen. Ook Ernest

1920 geboren werd. Moeder Carolina Muller overleed

Adolf is sigarenfabrikant. Zijn fabriek stond op de

plotseling op 22 mei 1929 in Diepenveen en werd be-

Hoge Hondstraat in Deventer en hij had ook een siga-

graven op de Joodse begraafplaats in Deventer.

renfabriek in de Duitse stad Emmerich. George Muller

Willem Lodewijk vertrok voor de oorlog naar Neder-

verkoopt op 26 mei 1909 de Borgelerhof aan zijn broer

lands-lndië en trouwde daar. Herman Ernest was automonteur. Hij dook onder in Friesland en werd opge-

en vertrekt.

pakt tijdens een razzia. Met het allerlaatste transport
Ernest Adolf blijft daar wonen en koopt nog enkele

uit Westerbork is hij naar Auschwitz getransporteerd.

hulzen in de buurt. In sommige daarvan gaat een

In januari 1945 moest hij met vele anderen, bij een

aantal van zijn personeelsleden wonen, zoals zijn

temperatuur van min 20 graden naar Loslau lopen

chauffeur.

en op 25 januari komt hij aan in Mauthausen. Daar is
hij op 26 april omgekomen. Dochter Flora dook ook
onder en overleefde de oorlog, waarna ze terugkeerde
naar de Borgelerhof.
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Heden overleed plotseling,
Heden overleed plotseüng
tot onze groote droeflieid,
o
n
ze innig geliefde Zuster.
onze lieve Vrouw en zorgmxmBebuwdzuster
en Tante
Moeder
M
e
v
r
o
uw
Mevrouw
ROZA
MULLER—GLAZBR.
ROZA MULLER—GLAZKR,
Diepenveen, 17 I>ec. 1934.
In de ouderdtxna, van 41 jaar.
Amsterdam,
Diepenveen-Borgelerhof,
E. GLAZER.
1? Oecember 1934.
T. MACHIN—GLAZER,
E. A. MULLER
M. MACHEN.
en Kinderen.
R. HARTOG—GLAZER.
Begrafenla Woensdag 19
S. HARTOG
December a.s. des middags
en neefjes.
half twee.
lA^st geen bezoek.
Foto van Ernest Adolf Muller
uit 1907

Overlijdensadvertenties van Roza Glazer

Het contact met haar beschermer tijdens de oorlog,

Ida Cohn, geboren in Rhede, Duitsland op 10 augus-

Constant Elisa Pieterse, bleef in stand. Zij trouwden

tus 1869. Zij overleed op 19 april 1943 in concentra-

met elkaar en gingen op het terrein van de Borgelerhof

tiekamp Vught. Zij was getrouwd met Aaron Mozes

wonen. Zij hadden twee kinderen. Marijke en

Frank, die in 1930 in Deventer was overleden. Zij

Maarten. Vader Ernest Adolf blijft in 1929 achter met

woonde met haar dochter Regina, geboren in 1903 in

3 kinderen van 14,12 en 9 jaar oud. Hij ging op 17 juli

Nijmegen, in Deventer. Regina heeft de oorlog over-

1930 in ondertrouw met Roza Glazer, die op 18 febru-

leefd en overleed in 1992.

ari 1893 in Meppel werd geboren, en trouwde haar op
31 juli 1930 te Diepenveen. Roza overleed plotseling

Joseph Aron Zendijk, geboren op 26 mei 1890 In Olst.

op 17 december 1934 en werd begraven op de Joodse

Hij komt met zijn gezin uit Deventer en heeft in Olst

begraafplaats In Deventer.

een vleeswarenfabriek. Zijn vrouw Regina Elisabeth

Ernest Adolf Muller neemt een huishoudster In dienst.

woont ook enige tijd op de Borgelerhof, evenals hun

Haar naam is Irma Goldschmidt en ze is op 19 au-

zoon Arthur Zendijk, die 20 april 1923 in Deventer is

gustus 1904 in Frankfurt am Main geboren. Zoals is

geboren. De ouders duiken onder In Abbega, Fries-

Frank, op 29 december 1903 in Nijmegen geboren,

te zien op de site 'Joods Monument' trouwt Ernest

land en Arthur in Amsterdam. Allen overleven ze de

Adolf met Irma, in de hoop vrijgesteld te worden van

oorlog.

deportatie naar de Duitse concentratiekampen. Helaas
helpt hem dat niet want hij overleed op 16 februari

In november 1942 worden alle op dat moment aan-

1943 in Westerbork. Irma werd op 31 januari 1944 in

wezige bewoners van de Borgelerhof opgehaald door

Auschwitz vermoord.

de Diepenveense veldwachter Gerrit Zonnenberg. Zij
moeten lopend naar een verzamelplaats in Deventer

-• De Borgelerhof wordt steeds voller.

gaan van waaruit ze gedeporteerd worden. Geen van

In de eerste jaren van de oorlog komen er meer en

hen heeft de oorlog overleefd.

meer mensen wonen In het grote huis met 17 vertrek-

In opdracht van de gemeente maakt W. Veldkamp,

ken. Op 17 augustus 1942 staan naast de bovenge-

beëdigd makelaar en taxateur te Deventer op 14

noemde bewoners op dit adres de volgende personen

november 1942 een inventarislijst op van de goederen

Ingeschreven:

aanwezig op de Borgelerhof. Het betreft 5 pagina's.

Emma Sara Grünebaum, geboren op 9 januari 1880 In

Op 16 november wordt bijna alles naar Deventer over-

Oberursel i/Taunis, weduwe van Hugo Goldschmidt.

gebracht naar de door de Duitse bezetter ingestelde

Zij Is statenloos. Ze Is de schoonmoeder van Ernest

verzamelplaats van joodse goederen, fabriek Multico-

Adolf Muller en wordt op 7 december 1942 vergast in

lor in de Schurenstraat 13Ate Deventer. Elf arbeiders

Auschwitz. Haar dochter Dora heeft de oorlog over-

worden hiervoor ingeschakeld. De gemeenteopzichter

leefd en is naar Colombia gegaan.

maakt een overzicht met namen, gewerkte uren met
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Kaart Westerbork van Ida Cohn

kosten van arbeidsloon en verzekeringen. De gemeen-

geboren werd. Carel Cohen behoort tot de Indisch

te Diepenveen tracht de kosten van deze "verhuizing"

Protestantse kerk. De familie Cohen woont al genera-

vergoed te krijgen. Er volgt een uitgebreide correspon-

ties lang in Indië. Na het overlijden van zijn vrouw ging

dentie met Duitse instanties, die weigeren te betalen.

vader Cohen In 1937 samen met zijn zoon Arnold per

Dan wordt de rekening gestuurd naar de Joodse Raad

schip, het m.s. Sibajak, naar Nederland. Zij gingen in

die zich niet bevoegd acht hier Iets mee te doen en tot

Diepenveen wonen, op de Boxbergerweg b 27, later

slot ontvangt de Joodse Bank LIppmann Rosenthal

hernummerd als nr. 24.

& Co op 16 december de declaratie te laste van de
heer E.A. Muller. Voor de stallingskosten van de auto

In 1941 krijgt Carel Cohen van gemeentewege te

van de heer Muller wordt door de firma Hardonk uit

horen dat hij zich moet melden om geregistreerd te

Deventer een nota ingediend bij de gemeente Diepen-

worden als zijnde van joodse bloede. De leges voor

veen. De auto Is in gebruik genomen door de Duitse

het persoonsbewijs - één gulden - moeten vooruit be-

Wehrmacht die de stallingskosten niet wenste te beta-

taald worden. Tegen deze beschikking maakt Cohen

len. Ook de gemeente Diepenveen weigert dit.

bezwaar. Er volgt een hele correspondentie. Gezien
de oorlogssituatie is correspondentie met Indië niet

-1 Het gezin Cohen

mogelijk, dus doopbewijzen van zijn grootouders kan

Al voor de oorlog uitbrak, woonden vader en zoon

hij niet overleggen, schrijft hij. In juni 1941 volg er een

Cohen in Diepenveen. Zij kwamen van ver. Vader Carel

beschikking van het Departement van Binnenlandsche

Edmond werd 6 januari 1890 in Soermanop (in Neder-

Zaken, dat hij zich niet hoeft te melden. Later volgt

lands Oost- Indië) geboren. Hij was assistent-resident

een mededeling van de gemeente Diepenveen dat

en fungerend burgemeester van Blitar (1933-19370).

hij de betaalde leges terug kan komen halen. De hele

Hij trouwde met Maria Petronella Burlage (Nelly), die

oorlogstijd beweegt hij zich vrijelijk in het dorp, maar

25 april 1891 in Soemenep geboren werd en op 29

hij kan niet in zijn huis blijven wonen. Dat wordt

februari 1936 overleed in Blitar. Zij kregen één zoon,

gevorderd, er komt een NSB-er in te wonen.

Arnold, die op 12 juni 1918 In Mooijokerto (Soerabaja)
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De winkel van Hoetink waar de familie Cohen inwonend was

Vader Cohen was vaste klant van kruidenier Hoetink,

Diepenveen kwamen, sloegen de ingekwartierde Duit-

die op de fiets met een mand voorop bestellingen

se officieren hals over kop op de vlucht. Theo kreeg

rondbracht. Toen hij in de tweede helft van de oor-

van hen één van de sabels, die hij zo bewonderde.

logstijd langskwam met de bestelling vertelde Cohen

'Theo, dat is veel te gevaarlijk voor zo'n kleine jongen',

hem dat hij zijn huis uit moest. Hoetink bood hem aan

zeiden zijn ouders. 'Geef die sabel maar aan Arnold'.

bij hem te komen wonen in de zondagse kamer. Die

En aldus geschiedde.

stond toch leeg sinds de Duitsers die daar kantoor
hadden gehouden naar Sparrenheuvel waren gegaan.

Over de bevrijding vertelt Theo Hoetink (*1937) in 2019

Zo kwam het dat vader en zoon Cohen tot de bevrij-

het volgende: 'Op een bepaald moment hoorden we

ding bij de Hoetinks woonden. Ze aten met het gezin

dat de Canadezen eraan kwamen. De hele buurt liep

mee aan tafel en moeder Hoetink zorgde ook verder

uit. Er stond een grote groep mensen bij ons voor het

voor hen.

huis, ook de Cohens waren erbij. We zagen dat de
tanks bij Sparrenheuvel de Molenweg ingingen. Dat

Zoals veel jonge mannen in het dorp moest Arnold

was toen nog een zandpad, ledereen holde er door

dagelijks spit- en bouwwerk verrichten voor 'Orga-

het bos, langs de Heest, naartoe. Arnold voorop, die

nisation Todt'. Tegen het eind van de oorlog werden

arriveerde dan ook als eerste. Hij kon Engels spreken

er steeds vaker bommen afgeworpen door de gealli-

en vertelde de Canadezen dat ze verkeerd reden. De

eerden. 'Als er vliegtuigen overkwamen die schoten,

tanks draaiden om en reden de Puinweg ( nu Dorps-

kroop iedereen in de kelder. Behalve de Cohens, die

straat) in met Arnold als gids op het eerste voertuig.'

gingen bij de achterdeur staan kijken wat er gebeurde', vertelt Theo Hoetink. De laatste weken van de

De bezetting van Diepenveen was voorbij. Maar een

oorlog werden bij de Hoetinks nog twee Duitse officie-

aantal Diepenveners kon dit niet meer meemaken.

ren ingekwartierd. Die kregen de slaapkamer achter

Zij waren omgebracht in die duistere oorlogsjaren.

aangewezen. Achtjarige zoon Theo bewonderde hun
uniformen en de prachtig bewerkte handvaten van
hun sabels. Toen de Canadese bevrijders dichter bij

-
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Diepenveners vieren feest na de bevrijding bij 'Café De Zon' nu 'Brasserie Zonnig'
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