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In deze Nieuwsbrief onder meer
-

Jan en Mini Riezebos - Noordkamp.
Markerigters en de straatnamen in Tjoene.
Nieuwe straten op het tennispark.
Familie Brouwer op het Kerkplein in Diepenveen.

Johannes Kruitbosch in zijn groentekas aan de Draaiomsweg.

Voorwoord
¬ De eerste DiepenvEens van dit jaar en helaas alweer

Wat dichterbij in het verleden ligt de geschiedenis van

de derde in Corona-tijd. Hierdoor is het nog steeds niet

de groentezaak van de familie Riezebos. Harry Mulder

mogelijk om historische avonden te organiseren, zodat

neemt ons van begin tot eind helemaal mee in de his-

de DiepenVeens momenteel bijna de enige bron lijkt die

torie van deze middenstander. Daarmee is en blijft het

u van plaatselijk historisch nieuws voorziet. In de korte

zeker geen vergeten groente(winkel).

berichten leest u over de ontwikkelingen en activiteiten
En wat is er mooier dan heden en verleden met elkaar

van de vereniging.

te verbinden? Het tennispark van De Schapekolk heeft
Een pandemie of niet, wederom is het de online-ver-

moeten wijken voor woningbouw. Inmiddels worden

gaderende en digitaal-werkende redactie gelukt om

daar de eerste huizen opgeleverd en zijn de straatna-

interessante stukjes Diepenveense geschiedenis voor

men gedoopt. Beide straatnamen hebben een duide-

het voetlicht te halen. Zo bericht de familie Brouwer

lijke relatie met de geschiedenis. Hoe dat precies zit

hoe zij het initiatief namen tot het plaatsen van een

doet Lamberthe de Jong ons uit de doeken.

stenen gedenkbank met inscriptie op het kerkhofje bij
de dorpskerk van Diepenveen. Dit is een bankje ter
herinnering aan de Brouwers, die daar zijn begraven.
Dit verhaal gaat uiteraard gepaard met fragmenten uit
hun familiegeschiedenis.
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Wij wensen u veel leesplezier!

Van het Bestuur
¬ Een nieuw bestuur
Het was de bedoeling om tijdens de Algemene Leden-

genomen tijdens de eerstvolgende ALV waarbij de

vergadering van 9 april 2020 van twee bestuursleden

leden aanwezig mogen zijn. Ook de symbolische over-

afscheid te nemen en de nieuwe secretaris voor te

dracht van de voorzittershamer zal dan plaatsvinden.

stellen. Dat liep door de coronamaatregelen toch even
anders. Ondanks dat de goedkeuring van de Alge-

¬ Verenigingsactiviteiten in coronatijd

mene Ledenvergadering ontbrak, traden Marinus de

Door de pandemie was 2020 in vele opzichten een

Winter en Peter van Leent in april toe tot het bestuur.

bijzonder jaar. We hopen uiteraard dat u voor het co-

Marinus als opvolger van Jan Nieuwenhuis en Peter

vid-19 virus gespaard bent gebleven. Voor ons als ver-

voor de vacante functie van secretaris. Jan Helderman

eniging betekende het dat de geplande verenigings-

nam de voorzitterstaak over van Tom Masselink. Hier-

activiteiten slechts gedeeltelijk door konden gaan. We

over zijn de leden per brief in kennis gesteld.

blikken terug op het afgelopen jaar maar kijken vooral
vooruit. Hoe gaat 2021 eruit zien?

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12
november jl. is gestemd over de kandidaat bestuurs-

Totdat in maart de eerste coronamaatregelen werden

leden Marinus de Winter en Peter van Leent. De leden

afgekondigd waren de werkgroepen enthousiast bezig

stemden unaniem voor.

met het realiseren van de geplande activiteiten. De
activiteiten moesten worden gestopt en de plannen

Sinds de ALV is de nieuwe bestuurssamenstelling

moesten worden bijgesteld. Als eerste sneuvelde

officieel en bestaat het Dagelijks Bestuur uit:

de bestuursvergadering van die maand. Vervolgens

•

Jan Helderman, voorzitter

besloot het bestuur om de Algemene Ledenvergade-

•

Peter van Leent, secretaris

ring (ALV) van 9 april en de activiteiten die in het kader

•

Jan Harmelink, penningmeester

van ‘75 jaar vrijheid’ op 11 april zouden plaatsvinden
te verplaatsen. Gelukkig lag het boek ‘Diepenveen

Uiteraard verdwijnen de scheidende leden Jan Nieu-

1940-1945, in de schaduw van het geweld’ toen al bij

wenhuis en Tom Masselink niet zomaar uit het zicht.

de drukker en was het dus tijdig beschikbaar.

Van hen zal, op eigen verzoek, afscheid worden

Vlnr.: Jan Harmelink, Peter van Leent, Jan van Ginkel, Marinus de Winter, Jan Helderman, Joke Roetert, Arie Koldeweij (Foto Harry Mulder).
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Ondanks alle beperkingen door de coronamaatregelen bleven we als vereniging waar mogelijk actief.
Zo is tussen 1 april en 5 mei op onze website, face-book en in de media veel publiciteit gegeven aan
‘75 jaar vrijheid Diepenveen’. Het informatiebord bij
de geallieerde oorlogsgraven op de algemene begraafplaats aan de Roeterdsweg kon op 8 juli alsnog
worden geplaatst. Daarnaast is ook meegewerkt aan
de grootformaat buitenfoto’s over de bezettingsjaren
die op verschillende locaties in het dorp te zien waren.
De foto’s waren onderdeel van de expositie ‘Deventer
Bezet & Bevrijd’ van het Deventer Verhaal.
Ook andere activiteiten gingen door. Het gereedkomen

Aanwezigen bij de onthulling waren vlnr. Lamberthe de Jong,
Arie Koldeweij, Jan Helderman, Wilbert Derksen, Carla Krijt en
Jozé van Ommen (Foto Harry Mulder).

van het ‘Knipselboek 2019’, een bundeling van krantenartikelen samengesteld door de knipselgroep, is
het vermelden waard en het redactieteam slaagde er

Maar uitstel hoeft geen afstel te betekenen en we

weer in om twee mooie nieuwsbrieven (DiepenvEens)

gaan ervan uit dat het merendeel van wat er gepland

uit te brengen.

staat zal worden gerealiseerd.

Ter nagedachtenis aan de vierendertig zusters van de

Zo zullen er, naast de tentoonstelling over de bezet-

congregatie ‘De Kleine Zusters van de Heilige Joseph’

tingsjaren, struikelstenen worden geplaatst voor de

uit Heerlen die op begraafplaats Tjoenerhof liggen

gedeporteerde en om het leven gebrachte joden uit

begraven werd op 5 december een plaquette onthuld.

Diepenveen, zal aandacht worden geschonken aan

De zusters brachten hun oude dag door in Diepenveen

verzetsman Vertregt en komt er een belevingswande-

en stonden mede aan de wieg van het huidige

ling door het dorp en omgeving.

Woonzorgcentrum Sparrenheuvel.
Verder willen we een eigen ruimte realiseren waar de
Vanwege de tweede golf van de pandemie was het

werkgroepen hun werkzaamheden kunnen verrichten

onmogelijk om de Algemene Ledenvergadering op

en waarin ons archief is ondergebracht. Ook zal onze

12 november in het Kulturhus te houden. Door te

website aan de wensen van de tijd worden aangepast.

improviseren bleek het toch haalbaar de ALV te laten

Er is begonnen met het schrijven van de canon van

doorgaan. Dat dit is gelukt, is mede te danken aan

Diepenveen en nu stamboomonderzoek populair is

het begrip van de leden voor de situatie. Het bestuur

geworden willen we nagaan wat we hiervoor kunnen

bedankt iedereen daarvoor.

betekenen.

Het bestuur heeft steeds volgens de planning verga-

Kortom, we blijven als Historische Vereniging actief

derd en wil dat zoveel mogelijk blijven doen. Of dat nu

bezig óók in coronatijd. Wil je meedoen aan één van

in het Kulturhus is met een mondkapje voor, of online

onze activiteiten of heb je een idee voor iets nieuws,

vanuit huis. Hierdoor waren in december de doelstel-

dan kun je altijd contact opnemen met secretaris

lingen voor de komende jaren geformuleerd en is het

Peter van Leent (06 55793155) of een berichtje sturen

meerjarenplan opgesteld. Ook het ‘activiteitenplan

naar info@historischeverenigingdiepenveen.nl

2021’ was gereed, met daarin o.a. de verschoven
activiteiten uit april en mei 2020.

Als bestuur hopen we dat het coronavirus gauw geschiedenis wordt en dat we u weer mogen ontmoeten

Inmiddels zitten we in een lockdown en is er een

bij één van onze activiteiten.

avondklok. Opnieuw heeft het bestuur moeten besluiten om de ALV en de tentoonstelling over de Tweede

Jan Helderman, voorzitter

Wereldoorlog te verschuiven naar een latere datum.
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Korte berichten
¬ Contributieverhoging
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12
november jl. is met ruime meerderheid van stemmen
ingestemd met een contributiebedrag van €15,- per
jaar, ingaande 1 januari 2021. De penningmeester zal
vanaf april tot inning overgaan. Hiermee kunnen de
bestaande activiteiten worden voortgezet, ontvangen
de leden DiepenvEens en hebben zij korting op de
publicaties die in de Historische Reeks verschijnen en
is de toegang bij lezingen gratis.

¬ Oproep voor vrijwilligers
Voor de Documentatie Archiefgroep en de Kleding en
Textielgroep wordt uitbreiding met enkele vrijwilligers
gezocht. De werkgroep Monumenten willen we graag
weer nieuw leven inblazen. Op onze website staan al
onze werkgroepen vermeld met een korte omschrijving. Spreekt één ervan je aan of ben je geïnteresseerd in het verrichten van onderzoek of het schrijven
van artikelen of wil je hand- en spandiensten verlenen,
neem dan gerust contact op met Peter van Leent, tel.
06 55793155 of mail naar info@historischeverenigingdiepenveen.nl.

¬ Verschuiven Algemene Ledenvergadering
De coronamaatregelen maken het opnieuw onmogelijk

het najaar onder controle is. Het bestuur verschuift

om de Algemene Ledenvergadering (ALV) in april te

de ALV daarom naar 11 november. In aansluiting op

organiseren. Nu de vaccinatie op gang is gekomen

de ALV zal dan ook weer een lezing worden gehouden.

mag worden aangenomen dat het covid-19 virus in

Noteert u deze datum vast in uw agenda.

¬ Genealogie
Genealogie is de studie of het onderzoek naar voorouders, af- en herkomst en familiegeschiedenis. Het
vormt een aanvulling op de geschiedenis van een
dorp of streek en voor veel mensen is het een leuke
maar zeker ook een uitdagende hobby. Eenmaal eraan
begonnen trekt het je mee in het verleden en ben je
rechercheurswerk aan het verrichten om verbanden te
leggen in de breedte en in de diepte. Het verrijkt vaak
ook je algemene kennis van de geschiedenis die ooit

Afgetast wordt of hiervoor belangstelling bestaat en

op school is geleerd.

of er vrijwilligers zijn die dit willen oppakken en onder-

De Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omge-

steunen. Wanneer je geïnteresseerd bent in stam-

ving overweegt een Werkgroep Genealogie op te

boomonderzoek en/of bereid bent om als vrijwilliger

richten om geïnteresseerden wegwijs te maken in de

een bijdrage te leveren, stuur dan een mailtje naar

veelheid aan materiaal dat in de archieven en op inter-

info@historischeverenigingdiepenveen.nl of bel onze

net beschikbaar is.

secretaris Peter vaan Leent op 06-55793155.
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Jan en Mini Riezebos - Noordkamp
Harry Mulder

Jan en Mini Riezebos-Noordkamp, februari 2021 (Foto Harry Mulder).

‘Liever kleine baas dan grote knecht’ is de titel van

Ook de winkel in groenten en fruit van de familie Rieze-

een boek dat geschreven is door Tessel Pollmann. Het

bos aan de Draaiomsweg kon niet meer concurreren

beschrijft de Nederlandse middenstand in de jaren

en hield op te bestaan. Dit jaar is het 30 jaar geleden

1920-1970.

dat Jan en Mini Riezebos voor de laatste maal de deur

Hoewel de middenstand niet het cement tussen de

van hun groentezaak sloten. Met een beetje weemoed

economische klassen was, komt uit het boek duidelijk

vertellen zij over de periode in de groentehandel.

naar voren dat de kleine ondernemingen een centrale
plaats innamen in de samenleving. Bedrijfjes beston-

¬ Een duik in het verleden

den door de steun van velen, gezinsleden en werk-

De overgrootouders van Jan Riezebos waren Berend

nemers, iedereen had als klant of leverancier met die

Jan en Aaltjen Kruitbosch-Bosch. Berend Jan is

middenstand te maken.

geboren in Voorst op 01 februari 1859 en overleden
op 17 januari 1926 in Diepenveen. Aaltjen is geboren

In vroegere jaren had Diepenveen een grote ver-

op 30 mei 1863 in Hattem en overleden in Diepenveen

scheidenheid aan middenstanders: slagers, bakkers,

op 29 juni 1946. De broer van Aaltjen, Hendrik, was

groenteboeren, melkboeren, fietsenmakers enz. Zeker

fruithandelaar en ontmoette derhalve veel groente- en

niet te vergeten waren de vele kruidenierswinkeltjes,

fruittelers uit de wijde omgeving. Dat zal ongetwijfeld

doorgaans gecombineerd met een cafeetje. Mensen

tot vruchtbare afspraken hebben geleid.

hoefden het dorp bijna niet uit om de benodigde

Berend Jan en Aaltjen werden op 12 februari 1885 in

levensmiddelen te kunnen kopen. Met name aan de

de echt verenigd door Reijnt Johan Smijter, de toenma-

Dorpsstraat woonden tal van kleine zelfstandigen die

lige burgermeester van de gemeente Diepenveen. Hun

klanten hun koopwaar aanboden. Door de komst van

nieuwe onderkomen werd de tuinmanswoning ‘Tjoe-

de supermarkten in de jaren zeventig van de vorige

nerlo’ naast villa Het Overvelde in Tjoene. Berend Jan

eeuw was het op een gegeven moment voor de kleine

was daar werkzaam als tuinman voor de heer Jacobus

winkelier niet meer rendabel om nog langer door te

Johannes van Coeverden, die een jaar eerder eige-

gaan. Investeren in uitbreiding van de zaak was voor

naar werd van het landgoed Overvelde en toen ook de

de meeste mensen een utopie. Veel middenstanders

tuinmanswoning liet bouwen (nu Boxbergerweg 68).

konden toen niet anders besluiten dan hun bedrijf,

Berend Jan en Aaltjen kreeg drie kinderen: Johannes

meestal vroegtijdig, te beëindigen.

(26 december 1885), Alberta (6 november 1888) en
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Aaltjen Kruitbosch-Bosch met haar twee zonen Johannes en Klazinus, die ook fervente jagers waren.

Klazinus (4 maart 1893). De oudste zoon Johannes

eigenaar van de villa Borgelerhof waar Klazinus vanaf

(Jan) trouwde op 19 november 1908 met Willemina

eind augustus 1919 als tuinman in dienst was. Op 3

(Mina) Zandbergen uit Diepenveen, in het jaar dat zijn

mei 1921 werd hier hun zoon Berend Jan (Bé) geboren.

zus Alberta op 19-jarige leeftijd overleed. Mina werd

Ruim twee jaar later, op 9 oktober 1923 werd Klazinus

geboren op 2 november 1888 in Diepenveen en was

eigenaar van een bosperceel dat schuin tegenover het

de dochter van Gerrit Willem Zandbergen en Hendrika

huis van zijn ouders lag. Deze grond was al in bezit van

Hoekman. Jan en Mina zijn na hun huwelijk in Olst

de familie Kruitbosch. Nadat de grond ontgonnen was

gaan wonen en daar zijn hun drie dochters geboren:

liet hij hier zijn nieuwe huis bouwen. In 1924 verhuisde

Bertha (1909-2006), Rika (1911-1953) en Dina (1913-

het gezin van Borgele naar Rande (nu Olsterweg 25).

1995). Omstreeks 1910 zijn Berend Jan en Aaltjen met

Achter het huis beschikte Klazinus over een grote

hun jongste zoon Klazinus vertrokken van Het Over-

moestuin met kas waarin hij zijn groenten en fruit

velde naar een klein boerderijtje aan de Diepenveense

kweekte. Natuurlijk bouwde hij een stal voor zijn paard.

Puinweg dat na de omnummering in 1956 Olsterweg 8

‘Hij verkocht ook zaden, was lid van de Schietvereni-

als adres kreeg. De voorlaatste bewoners hebben de

ging en Tuinbouwvereniging, waarvoor hij met andere

naam ‘Randerhof’ aan deze witte woning, die schuin

leden tuintjes ging keuren’, zegt zijn kleindochter. In

tegenover tankstation De Keur staat, gegeven.

2001 is het huis afgebroken en een jaar later verrees op

Klazinus begon te werken als tuinknecht op Huize

deze plek een mooi nieuw huis waar nu zijn kleindoch-

Frieswijk, dat deed hij van 1912 tot 1915. Daarna

ter met haar man woont.

werkte hij twee jaar voor de familie Ankersmit en vanaf
1917 tot 18 augustus 1919 was hij werkzaam als tuin-

De ruimte in het huis van Berend Jan en Aaltjen, waar

man voor de familie Schattenkerk, eigenaar van chalet

hun zoon en schoondochter hadden gewoond, werd

‘de Lanckhorst’ aan de Verlengde Randerstraat 2.

vanaf 1923 verpacht aan Hendrik Jan en Willemina

Klazinus trad op 18 januari 1919 in het huwelijk met

Vrielink-Hoekman. De bijna 95 jarige mevrouw Gerrie

Geertruida van Tongeren uit Ambt Ommen en woon-

Albers-Hoekman, die op boerderij ‘De Kiefte’ aan de

de met haar nog vijf maanden bij zijn ouders in. Op

Randerstraat 34 is geboren, kan zich nog herinneren

4 juni van dat jaar verhuisde het jonge echtpaar naar

dat zij als jong meisje iedere week een pannetje met

Borgele 14b (nu de woning met het rieten dak aan de

soep naar haar oudoom Hendrik Jan Vrielink, die toen

Havezathelaan 16). Dit huis en vele andere huizen in de

weduwnaar was, bracht. Dan zwaaide ze ook nog

omgeving waren in bezit van de joodse familie Muller,

eventjes naar de weduwe Aaltjen Kruitbosch die achter
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het huis op een bankje zat te genieten van haar bloementuintje.

¬ Een eigen groentewinkel
Niet alleen Klazinus, maar ook zijn oudere broer Jan
verbouwde zelf de groenten en fruit voor de handel.
Jan Riezebos had het werk in de groentehandel dus
niet van een vreemde, het zat al in de familie. Zijn
opa en oma, Jan en Mina Kruitbosch vestigden zich
rond 1920 in Diepenveen en startten een klein groentewinkeltje op de hoek waar de Draaiomsweg en de
Oranjelaan samenkomen. Mina zorgde voor de winkel

Johannes Kruitbosch in zijn groentekas aan de Draaiomsweg.

terwijl Jan de moestuin onderhield en de groenten
ging venten. Jan kweekte zijn groenten en fruit aan

raten begonnen. Heden is hier de showroom van het

de westzijde van de Draaiomsweg op een perceel dat

familiebedrijf Deuvo Gietvloeren gevestigd.

zich uitstrekte tot aan de Zandwetering. Daar had Jan

Jan Riezebos: ‘Het huis aan de Draaiomsweg was van

ook een kas waardoor hij iedere seizoen voor langere

oorsprong een boerderij met een grupstal en hilde.

tijd zijn producten kon telen. Tevens werden in de kas

Het achterhuis bestond nog zoals het geweest was

tomaten, komkommers en druiven geteeld.

en bood voor mijn opa voldoende ruimte om daar zijn

Jan Riezebos: ‘Mijn opa en zijn broer verbouwden van

groentewagen neer te zetten. Ook voor zijn paard was

alles: prei, wortels, bieten, allerlei koolsoorten, noem

er prima plek op de deel. In het voorhuis, aan de linker-

maar op. De één had meer van het ene en de andere

kant openden mijn grootouders een nieuwe groente-

meer van een andere groentesoort, zodat ze samen

winkel. Zelf woonden ze achter de winkel. De ruimte

een gevarieerd aanbod aan groenten en fruit konden

aan de rechterkant werd een tijdje later verhuurd aan

verkopen’. ‘Jan en Klazinus hadden ieder ook appel-

de familie Van der Wal’. Het echtpaar Albert Jan en

bomen, perenbomen en klein fruit zoals rode bessen

Heintje van der Wal-Twellaar woonde aanvankelijk met

en frambozen’, vult Mini Riezebos aan.

hun drie dochters Hendrika (1907-1997) Gerritje (1908-

Op de Kosterskamp aan het Kerkpad hadden zij ook

1980) en Hermina (1911-1929) aan de Schapenzand-

nog percelen in gebruik waar vooral aardappelen en

weg 4. Hun jongste dochter was dus al vroeg overle-

wintergroenten werden verbouwd. Twee keer in de

den. De oudste dochter huwde op 06 oktober 1928

week gingen Jan en Klazinus gebroederlijk, ieder met

met Hendrik Jan Weerdmeester uit Oene en Gerritje

eigen paard en volgeladen wagen naar Deventer om

trouwde in 1935 met Gerrit Hendrik Hoetink uit Deven-

daar de groenten en fruit te venten. ‘Mijn opa stond

ter waarna, zij het huis op Borgele 20g bewoonden (nu

met zijn paard en wagen te wachten op de Oranjelaan

Wechelerweg 38). Het dak van dit huis was nogal pun-

totdat zijn broer er aan kwam. Dan reden ze gezamen-

tig en droeg daarom destijds ‘De Punt’ als naam. Ruim

lijk naar Deventer om daar de groenten en fruit te ven-

een jaar later, in 1936, verhuisde het echtpaar Hoetink

ten’, zegt Jan.

naar Rande 50 (nu Dorpsstraat 1) waar zij het kruidenierswinkeltje van de familie Schuck overnamen. Op

¬ Naoorlogse jaren

22 juli 1937 werd daar hun zoon Theo Hoetink geboren

Jan en Mina Kruitbosch verhuisden in de tweede helft

die tot op de dag van vandaag nog steeds nabij zijn

van de jaren veertig naar de Draaiomsweg. Daar woon-

geboortehuis woont.

den zij in een groter huis met zelfs de mogelijkheid
om een gedeelte ervan te verhuren. Bertha, de oudste

¬ Jeugdjaren

dochter van Jan en Mina was het huis al uit. Zij trad op

Harman en Bertha Riezebos zijn na hun huwelijk op

16 maart 1940 in het huwelijk met Harman Riezebos

de Worp in Deventer gaan wonen waar een jaar later

die op 18 september 1915 in Twello geboren is. Rika,

hun eerste kind werd geboren, een zoon. ‘Op 19 april

de tweede dochter was gehuwd met Hermannes Rech-

1941 ben ik daar geboren, in het Groenestraatje’,

terschot en Dina, de jongste zus bleef ongehuwd. Het

zegt Jan Riezebos resoluut. Vader Harmen werkte als

huis met winkelruimte aan de Oranjelaan werd overge-

bakker bij Bussink koek in Deventer, waar hij tot na

nomen door Bertus en Jannetje Middelburg-Panhuis

de oorlog heeft gewerkt. Ondanks dat Jan Riezebos

die hier een zaak in elektra en huishoudelijke appa-

in de oorlog nog maar een kleine jongen was, kan hij
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zich het einde daarvan nog wel herinneren. Vanaf 15

vergroot, kon Harmen met zijn gezin bij zijn schoonou-

oktober 1944 voerden de geallieerden verschillende

ders komen inwonen. Jan en Mina Kruitbosch verhuis-

bombardementsvluchten op de spoorbrug in Deventer

den naar de ruimte waar het echtpaar Van der Wal had

uit. Vele bommen misten hun doel en zorgden elders

gewoond, zodat het jonge gezin Riezebos het grotere

voor een zeer gevaarlijke situatie. ‘Mijn vader hield

gedeelte aan de zuidkant, achter de winkel kon gaan

konijnen die hij net aan het verzorgen was, toen bom-

bewonen. Dina, de jongste dochter van Jan en Mina,

menwerpers kwamen overvliegen om de spoorbrug te

had haar eigen kamertje. Harry Riezebos, de jongste

bombarderen. Mijn moeder en ik waren in de keuken,

zoon van Harman en Bertha zegt: ‘Ik zat nog maar net

de keukenkastjes rammelden aan de muur en het één

op de kleuterschool, maar kan me de verhuizing nog

en ander viel naar beneden. Dat weet ik nog als de

herinneren, het was toen een zeer warme zomer’.

dag van gisteren, ik was nog maar zo'n klein hummel-

Jan Riezebos ging in die tijd al naar de Land- en

tje, maar zoiets vergeet je niet. Het heeft een enorme

Tuinbouwschool aan de Domineestraat in Twello.

indruk op mij gemaakt’, zegt Jan. ‘Het was daar zo'n

‘Voordat je de Tuinbouwopleiding kon volgen, moest ik

puinhoop op de Worp, zo hectisch dat de zus van mijn

eerst een jaartje de Landbouwschool doorlopen. Dat

grootmoeder, Geertruida Kleinbussink zei: Het is doar

hoefde voor mij niet, ik was veel liever direct naar de

vel te gevoarlijk bie de spoorbrugge met al die bomm,

Tuinbouwschool gegaan’. Jan kan zich nog goed de

kom maar bie ons woonn. We hebben toen voor een

leraar die timmerles gaf herinneren. ‘Hij was nogal een

tijdje bij de familie Kleinbussink op Hanendorp aan de

liefhebber van pruimtabak en deze moest regelmatig

Boxbergerweg 105 in Diepenveen gewoond’. Geer-

vervangen worden, dit tot grote hilariteit van de

truida was getrouwd met Willem Antonie Kleinbussink

eerlingen. Waar hij de uitgekauwde tabak liet weet ik

en dus de zus van oma Mina Kruitbosch-Zandbergen.

niet meer’, lacht Jan die nog een gereedschapskist

Bijzonder is dat Geertruida en Mina op dezelfde dag

laat zien die hij daar toen heeft moeten maken, geverfd

zijn getrouwd, namelijk op 19 november 1908.

en al. Op 27 april 1959 slaagde hij voor het examen
om daarna nog een avondcursus bloemschikken op

¬ Weer verhuizen

't Loo in Apeldoorn te volgen, die hij op 09 oktober 1959

Na de oorlog verhuisde het gezin Riezebos naar Rande

met succes heeft afgerond. Stagelopen deed Jan al

157, nu Olsterweg 5. ‘Vanaf de Driehoeksweg gere-

bij bloemenmagazijn ‘Aurora’ in Twello waar hij ook in

kend het derde huis. Op de hoek woonde de familie

loondienst is geweest tot 1 maart 1963.

Nijenhuis, daarnaast Nikkels en in het huis daarnaast
woonden wij. Andere buren waren Brilleman en Gerrit

¬ Een nieuw begin

Paalman, de fietsenmaker’, zegt Jan Riezebos die

In 1964 kwam Mini Noordkamp als winkelmeisje in de

zich nog kan herinneren dat hij weleens naar opoe

groentezaak van Harman en Bertha te werken. Zij is de

Aaltjen, die toen dichtbij woonde liep: ‘Ik ga even naar

dochter van Ep en Jet Noordkamp-Visschers en werd

oude opoe toe’, zei hij tegen zijn moeder. Jan zal toen

op 30 april 1948 in de buurtschap Hengforden gebo-

hooguit 5 jaar zijn geweest aangezien opoe Aaltjen (zijn

ren. ‘We woonden in de voormalige tuinmanswoning

overgrootmoeder) op 26 juni 1946 is overleden. Vanaf

op landgoed 't Nijendal op het adres E72, nu Diepen-

de Olsterweg begon voor hem zijn schooltijd, iedere

veenseweg 10’. In tegenstelling tot de gemeente

dag lopend naar school was destijds heel normaal.

Diepenveen waren de buurtschappen in de gemeente

‘De kleuterschool was toen nog in het gebouw van

Olst opgedeeld in sectoren. Het buurtschap Hengfor-

Christelijk Belang in de Slingerbos’, zegt Jan die weet

den viel in de sector E, daardoor woonde de familie

te vertellen dat hij naast het huis, waar een trapveldje

Noordkamp op een 'E-adres'.

lag altijd ging voetballen met de jongens uit de buurt.

Jan die na zijn militaire diensttijd in de groentezaak van

Jan bleef niet het enige kind, op 3 maart 1950 werd zijn

zijn ouders ging werken had al een tijdje een oogje op

broer Harry geboren.

het nieuwe winkelmeisje. In 1966 sloeg de vonk over
en kregen Jan en Mini verkering. Ze trouwden op 09

Harman en Bertha Riezebos verhuisden midden jaren

december 1969 en woonden nog vier maanden bij de

vijftig met hun twee zonen naar de Draaiomsweg 29.

ouders van Jan aan de Draaiomsweg in. Vanaf april

De heer en mevrouw Van der Wal waren inmiddels

1970 kon het jonge echtpaar het huis van Gerrit Jan

overleden, respectievelijk in 1953 en 1950, waardoor

Karenbeld aan de Slingerbos 11 huren. De vorige huur-

er ruimte vrij kwam. Nadat aannemer Kleinbussink het

ders, Wim en Ria Kleinbussink-Vorselman verhuisden

nodige had verbouwd in huis en de winkel iets had

toen naar de Boxbergerweg 103. De familie Karenbeld
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Opening vernieuwde winkel in 1980. Harman en Bertha Riezebos-Kruitbosch, Jan en Mini Riezebos-Noordkamp
en hun zonen Arjan en Marco.

woonde al een aantal jaren op de hoek waar de Slin-

tje naar het thuisfront: ‘Ik kom appels en sinaasappels

gerbos aansluit op de Molenweg.

tekort en kun je ook nog even een kistje sla brengen’,

In het huis aan de Slingerbos 11 zijn de beide zonen

riep Jan en dan bracht zijn vader of Mini het bestelde.

van Jan en Mini geboren, Arjan in 1972 en Marco in

‘Tussen de middag was de winkel een uur gesloten,

1974.

dat was toen nog, en dan kon ik met het benodigde even naar Schalkhaar racen’, lacht Mini die in de

Vanaf het begin van de jaren zeventig verkocht Jan

winkel hulp had van Anita Kappert, dochter van Jan en

Riezebos zijn groenten en fruit ook vanuit de Fruto

Marietje Kappert uit de Driehoeksweg.

Versmarkt servicewagen. Een elf meter lange wagen

In 1976 verhuisden Harman en Bertha Riezebos naar

in de kleuren wit en lichtgroen met daarop tekst in de

de Acaciastraat 3, waardoor Jan en Mini bij de win-

rode kleur. Een soort SRV-wagen maar dan volgeladen

kel aan de Draaiomsweg konden gaan wonen. ‘Mijn

met groenten en fruit. De SRV-zuivelwagens beston-

schoonouders wilden wat kleiner wonen en wij kregen

den al wat eerder. In Diepenveen reden de melkboeren

toen ons woonhuis en zaak op dezelfde locatie, wat

Henk Bijsterbosch en Henk Schoot met zo'n wagen

uiteraard veel praktischer was. Eerder moest ik steeds

rond. Rudolf ter Schure uit Deventer reed met zijn

heen en weer van de Slingerbos naar de winkel aan de

SRV-wagen ook nog in Diepenveen waar een gedeelte

Draaiomsweg, meestal met de kinderwagen, dat was

van zijn klantenkring woonde. Wanneer Jan 's avonds

niet handig’, verzucht Mini. Dina, de jongste zus van

thuis kwam moest de wagen aan de lading. Er zaten

Bertha, verhuisde mee naar de Acaciastraat terwijl opa

twee grote en één kleine accu in. Soms gebeurde het

Jan Kruitbosch nog een paar maanden bij de familie

wel dat de accu's bijna leeg waren, dan was er minder

Riezebos in huis woonde tot hij op 27 december van

licht in de wagen en deed de kassa het niet. ‘Het geld

dat jaar overleed. Oma Mina was in 1972 al overleden.

kon ik er altied wel uuthaaln, daar had ik geen hamer
bie nodig’, lacht Jan. Wanneer Jan al zijn klanten in

¬ De Groentenier

Schalkhaar geholpen had, reed hij niet direct naar

Het gedeelte waar de ouders van Jan hadden gewoond

Diepenveen terug maar ging eerst nog venten op

werd eerst nog gebruikt als opslagruimte, maar in 1980

de Eikelhof. Het was al negen uur, half tien wanneer

besloten Jan en Mini om de winkel te gaan uitbreiden.

Jan thuis kwam. De volgende ochtend om negen uur

Bouwkundig adviseur Wim Kleinbussink vertelt:

vertrok hij alweer. Het gebeurde wel dat wanneer Jan

‘Toen Jan en Mini wilden uitbreiden heb ik de winkel

in Schalkhaar was, bijvoorbeeld de appels of sinaasap-

vergroot. De ruimte waar de grootouders hadden

pels uitverkocht waren, dan ging er even een telefoon-

gewoond kwam bij de winkel aan. Het hele voorfront
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werd toen omgebouwd tot een mooie winkelruimte.

want dan werd de verjaardag gevierd. ‘We willen dan

In de jaren vijftig heeft mijn vader hier een verbouwing

op aardbeien trakteren, kunt u ons dat leveren’, zei

uitgevoerd en vijfentwintig jaar later was ik aan de

de zuster. Jan nam deze zaterdags mee en dan gelijk

beurt’.

boter bij de vis. ‘Maar ja, toen de zusters vertrokken uit

Door het groeiende aantal grotere levensmiddelenwin-

Diepenveen hield dat ook op’.

kels was het voor Jan niet langer meer rendabel om
met zijn servicewagen rond te rijden. ‘In 1978 heb ik

In de jaren die volgden groeide het besef dat het niet

de Fruto-wagen verkocht, daarom was de uitbreiding

meer zinvol was om nog langer vast te houden aan de

van onze winkel ook noodzakelijk. Eerder al, toen de

groentehandel, het rendeerde niet meer. Jan en Mini

veiling in Twello ophield te bestaan moest ik helemaal

Riezebos besloten daarom te stoppen met de handel

naar de KZIJ in Kampen (veiling Kampen, Zwolle en

in groenten en fruit. Op 01 juli 1991 werd de deur van

IJsselmuiden). 's Morgens om zes uur reed ik weg en

hun winkel definitief gesloten en moest uitgekeken

om twaalf uur was ik weer terug met een vrachtje han-

worden naar ander werk. Mini: ‘We hadden de winkel

del. Dan moest je alles nog afpakken en was de dag al

nog toen Jan al voor taxi Rietman reed. Jan kende

weer bijna voorbij’. In oktober 1980 werd de nieuwe,

Bertus Rietman al langer en vroeg hem of hij ook voor

grotere groentewinkel geopend. De zonen Arjan en

mij werk had. Eén week na de sluiting van onze winkel

Marco mochten het lint doorknippen en kregen ieder

had ik een baantje als taxichauffeur’. Mini is uiteindelijk

een konijn van de buurt aangeboden. Vanaf die tijd

17 jaar in dienst bij Taxi Rietman geweest. Jan reed

droeg de winkel de naam ‘De Groentenier’, deze was

later een touringcar waarmee hij vooral schoolkinderen

bedacht door Albert Jan de Graaf. Hij was een grossier

vervoerde.

in groenten en fruit en had zijn in- en exportbedrijf tot

De groentewinkel werd nog even voortgezet door een

1990 op het stationsemplacement in Deventer. Tegen-

ondernemer uit Deventer waarvoor Arjan Riezebos

woordig is op deze locatie Saxion Hogeschool aan de

ook nog even heeft gewerkt maar deze zaak draaien-

Handelskade gevestigd. ‘De Graaf zei op een gegeven

de houden bleek een vergeefse poging. Vanaf 1993

moment dat hij mij, maar ook anderen wilde spon-

werd de winkelruimte verhuurd aan Patrick Legebeke,

soren. Als tegenprestatie moest ik wel de door hem

die deze transformeerde tot zijn kapperszaak. In 2001

bedachte naam ‘De Groentenier’ gebruiken. Dan kon

kocht Patrick het pand en liet hij zijn toekomstige wo-

ik de groenten en fruit bij hem goedkoper afnemen’,

ning ernaast bouwen, waarna hij op 3 december van

vertelt Jan.

dat jaar zijn vernieuwde kapperszaak opende. Tegen-

De hele familie hielp mee om het familiebedrijf draai-

woordig is hier Haar & Beautysalon Turnaround van

ende te houden. Bertha en Mini hielpen de klanten in

Heidi ter Veer gevestigd.

de winkel en Harman maakte zich achter de winkel

Ook Jan en Mini Riezebos lieten een nieuw huis

verdienstelijk. ‘Mijn vader sneed alle soepgroente, niet

bouwen aan de Draaiomsweg. Links naast de kappers-

machinaal maar allemaal met de hand. Ook zorgde hij

zaak verrees hun nieuwe onderkomen waar zij vanaf

ervoor dat de aardappelen werden geschraapt, dan

18 augustus 2001 nog steeds met veel plezier wonen.

konne lekker achter zitn werkn, lekker warm en twee

Stilzitten is er niet bij, want beide zijn nog volop actief

grote emmers bie zich. Ik zie hem nog zo zittn’, zegt

voor het dorp. Mini is vanaf 2004 tot heden vrijwilligster

Jan. Aardappelen werden toen veel verkocht. ‘We had-

bij de Zonnebloem, afdeling Diepenveen en ook op

den een goede klant aan Sparrenheuvel, zes dagen per

Sparrenheuvel zet ze zich nog steeds in, zowel binnen

week aardappelen brengen. Daar hadden we veel werk

alsook in de tuin. Jan heeft 33 jaar bij de Vrijwillige

aan, eerst werden de aardappelen geschraapt met de

Brandweer Diepenveen gezeten en speelde ongeveer

machine maar dan moest je ze nog allemaal met de

15 jaar in de drumband van Sempre Crescendo. Vanaf

hand pitten, wel 40 à 50 kilo per dag. Zelfs op zondag-

de oprichting van de Stichting Vrienden van Sparren-

avond moest dat nog gebeuren want op maandag-

heuvel, op 27 april 1984 is Jan actief lid, en tegen-

morgen moest er weer een partij aan Sparrenheuvel

woordig ook secretaris. ‘Zolang onze gezondheid het

geleverd worden’, vertelt Mini.

toelaat blijven we ons voor het dorp inzetten’, aldus

Na verloop van tijd hoefde dat niet meer aangezien een

Jan en Mini Riezebos.

grossier de groenten en fruit goedkoper kon aanleveren. De zusters van Sparrenheuvel bleven nog wel

De beschreven adressen in dit artikel bestaan vanaf de

klant, wanneer iemand van hen jarig was dan bestelde

omnummering op 1 mei 1956, voordien waren de adressen

de hoofdzuster bijvoorbeeld aardbeien voor de zondag

Rande, Tjoene of Borgele + een huisnummer.
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Markerigters en de straatnamen in Tjoene
Lamberthe de Jong

Indeling van de marken in de voormalige gemeente Diepenveen
(met de vijf kerkdorpen).

Een luchtfoto van de Vossebelt uit 1975.

Waar komen de straatnamen in Diepenveen vandaan?

was in handen van twee markerigters, die om de twee

De oorsprong van Dorpsstraat, Molenweg of Kerkplein

jaar aftraden. In de oorspronkelijke gemeente Diepen-

is wel duidelijk. Dat geldt ook voor de straten met

veen (tot 1811 met de naam schoutambt Colmschate)

namen van Diepenveense burgemeesters. Maar vaak

ontstonden zes marken: Tjoene, Rande, Borgel, Averlo,

is de herkomst niet meteen na te gaan. Bijvoorbeeld

Oxe en Gooij. De grens tussen Tjoene en Rande lag bij

bij de Van Suchtelingensingel, Snijderspad, Schimmel-

de huidige Kozakkenweg [zie de tekening].

pennincksingel, Lichtenbergerlaan, Reiner Zwaeff-

Op de onverdeelde gronden ontstonden hier en daar

kenstraat, Stijne van Sallandtstraat... Wie waren dat?

katersteden, hutten of kleine boerderijen. De woning
was meestal eigendom, maar de grond niet. Als het

Voor de website van Dorpsplein Diepenveen beschrijf

goed ging met de zaken, werd er pacht geheven.

ik voor de rubriek 'In Beeld' oude en nieuwe straatna-

Vanaf 1576 was het schoutambt in beheer van de stad

men. Zowel in de buurten Vossebelt en Voorhorst als

Deventer; veel vermogende burgers kochten of erfden

de Tjoenermarke ten oosten van De Nieuwe Aanleg

boerderijen en bepaalden zo wat er in de boerderijen

kwam ik bijzondere namen tegen. Dit bleken zoge-

en de zes marken gebeurde. Ook enkele gasthuizen

naamde markerigters te zijn die tussen 1550 en 1834

en het voormalige klooster (Convent) van Diepenveen

het dagelijks bestuur van de marke Tjoene vormden.

hadden boerderijen in eigendom.

Het verslag van de jaarlijkse vergaderingen staan in het
bewaard gebleven 'Markeregt van Tjoene'.

Elk jaar hield het markebestuur een schouw ofwel

De gemeenteraad van Diepenveen besloot in 1965 de

rondvaert op zoek naar gebreken of illegale particuliere

namen van de markerigters te kiezen voor de nieuwe

grondontginning op de marke. Dit heette aangraven en

buurt Vossebelt. Er bleken voldoende namen over voor

vooral de weidegronden waren in trek. Dat mocht ech-

de Tjoenermarke die in de jaren tachtig is aangelegd,

ter niet en dan moest men de grond insmijten, ofwel

en voor de Voorhorst uit de jaren negentig. Deze buur-

teruggeven, anders volgde een boete. Het handhaven

ten liggen allen in de voormalige marke Tjoene.

van de regels werd gedaan door de ingezetenen van
de marke, de gezworenen bijgestaan door schutters.

¬ Zes marken in Diepenveen
De marken zijn ontstaan in de 12e en 13e eeuw. Toen

¬ Markerigters

vormden buurtschappen (o.a. in Salland) eigen organi-

In het 'Markeregt van Tjoene' staan de namen van

saties, vanwege de aanspraken op de gemeenschap-

markerigters. Op de Vossebelt zijn dat o.a. Henrick

pelijke en niet in cultuur gebrachte gronden als heide,

Snijder, Derk Boelen en Gerrit ten Campe en op

bos, veen en weide. Dit werden de marken (afgeleid

Voorhorst 1 Hendrik Jan Bolte en Willem Umbgrove.

van 'markeren'). De markegenoten waren eigenaar van

De Van Suchtelensingel is genoemd naar juffer Anna

de omliggende 'gewaarde' boerderijen. Zij stelden re-

van Suchtelen, eigenaresse van boerderij de Vossebelt

gels op en vormden het bestuur. Het dagelijks bestuur

en telg uit de Deventer burgemeestersfamilie.
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De Lichtenbergerlaan 1971 (Foto gemeente Diepenveen).

¬ Heilige boom
De heren vergaderden vlak na de Deventer meikermis
en verzamelden zich vaak bij de 'hillige boom': een heilige eik op de IJsseldijk. Deze boom werd echter door
het gereformeerde stadsbestuur in 1613 omgehakt. Op
die plek plantten de toenmalige markerigters Hendrick
Snijder en Melchior van Briel een jaar later een linde.
En deze staat er nog steeds: de zogenaamde kozakkenlinde, een zeer markante boom. Na de schouw
vond er een zeer uitgebreide maaltijd plaats, vaak in de
Verslag van de markerigters van Marke Tjoene uit 1550.

stad.
Kleermaker ofwel snijder Jan Ligtenberg bouwde in
1716 een 'hut' bij de Boxbergerweg. In de loop der
jaren ging hij pacht voor deze katerstede betalen. De

Over haar staat in het verslag uit 1685 dat zij een stuk

zaken gingen goed want een aantal jaren later was hij

grond had laten aangraven. Op last van een boete

in het bezit van een kolk en een boomgaard. Naar hem

moest zij dit terrein insmijten, maar dat gebeurde niet.

is zelfs een laan genoemd: de Lichtenbergerlaan.

Na nog een waarschuwing kocht juffer Van Suchtelen

Vanaf 1837 werden de marken opgeheven.

de grond. Ondanks deze actie werd ze in 1695 markerigter, maar als vrouw mocht ze niet in het bestuur en

¬ Boeken en meer informatie

werd ze vertegenwoordigd door plaatsvervanger ofwel

-

Markeregt van Tjoene. Overijsselsche Stad- Dijk- en

loco Garrit Willem Schimmelpenninck uit Deventer.

Markeregten, Derde deel. Drie en twintigste stuk.

Naar hem is de Schimmelpennincksingel genoemd

Zwolle 1951. In de oorspronkelijke tekst en met

(en dus niet naar de Deventenaar en raadpensionaris

uitgebreide toelichting. Het boekje telt 36 blz en is

Rutger Jan Schimmelpenninck).

nog te koop.

De katholieke markerigter Reiner Zwaeffken was eige-

-

In de schaduw van de stad. De geschiedenis van de

naar van het (grote) Gruiterinck. Men gaf aan hervorm-

gemeente Diepenveen. deel 1. Kampen 1998. Met

den de voorkeur, maar een andere godsdienst werd

veel informatie over 'marken'. Dit boek van Jan ten

gedoogd. De naam Reiner Zwaeffken vinden we terug

Hove is vlak voor de herindeling gratis verstrekt aan

in Tjoenermarke, evenals die van de markerigterse
juffer Styne van Sallandt, Melchior van Briel, Johan van

alle gezinnen in de gemeente Diepenveen.
-

Wim de Weerd, 'De heilige boom en de oude

Twickel en Bernard Dapper, provisoor van het Grote

Kozakkenlinde op De Platvoet bij Deventer', in:

Gasthuis.
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Nieuwe straten op het tennispark
Lamberthe de Jong
Na maanden van verwaarlozing zijn de tennisbanen
aan de Burg. Crommelinlaan vervangen door nieuwe
huizen! Meer dan vijftig jaar lang konden tennissers
in het eigen dorp sporten, maar nu staan er dertig
woningen. TC De Schapekolk is verhuisd naar Borgele
en Tennispark De Schapekolk bestaat niet meer. Net

Tennispark 'De Schapekolk'in de jaren zeventig (Foto Hendriksen).

als de oude kleuterschool, want op deze locatie zijn
zes huizen neergezet. Deze nieuwbouw vormt voor
een groot aantal Diepenveners en anderen een nieuw
begin, voor sommigen al in 2020! Voor het dorp een
aanwinst, compleet met twee nieuwe straten.
In 2020 kwamen er twee nieuwe straten bij in Diepenveen, namelijk de Anthonius Matthaeusstraat en de
Salomé Stickenstraat, zijstraten van de Burg. Crommelinlaan. In hoog tempo zijn 36 duurzame en gasvrije

De nieuwe Salomé Stickenstraat met het grasveld met een 'wadi'.

huizen gebouwd. De woningen van de aangrenzende
Burg. Crommelinlaan zijn al in de jaren negentig ge-

bibliotheek van de Overijsselse Bibliotheekdienst. Na

bouwd op de vroegere velden van voetbalvereniging

de herindeling in 1999 kwam hier een dependance van

VV Diepenveen, nu onderdeel van DSC.

de Openbare Bibliotheek Deventer en die zit inmiddels

Voor de Tweede Wereldoorlog was deze grond van

in het Kulturhus.

de familie Roeterd van boerderij De Schapekolk,
ooit nr. 16 aan de Molenweg. De familie, naar wie de

¬ Tennispark 'De Schapekolk'

Roeterdsweg is genoemd, had grond vanaf de Scha-

Een deel van de grond werd in 1968 door de gemeente

penzandweg tot aan de Boxbergerweg. Hun terrein

Diepenveen verkocht aan C.C. Heemskerk. Hij bouwde

werd aangekocht door de gemeente Diepenveen die

hier een groot tennispark De Schapekolk met tien ba-

het voor evenementen gebruikte en een deel later

nen, later twaalf. Drie jaar later - op 5 november 1971

als bouwgrond verkocht voor de huizen aan de Burg.

- besloot een aantal leden om een tennisvereniging op

Arriensweg. De naam 'Schapekolk' komt van een kolk

te richten. In 2021 bestaat de tennisclub vijftig jaar en

waar de schapen werden gewassen voordat zij via de

dit jubileum gaat de club uiteraard vieren.

Schapenzandweg en de IJsseldijk naar de markt in

Meer over de geschiedenis van park en vereniging

Deventer gingen.

staan in DiepenvEens nr 37 en 38. Kort samengevat:
in de jaren negentig wilde de toenmalige eigenaar het

¬ Voetbalvelden en kleuterschool

park verkopen. De tennisclub kon dit financieel niet

De gemeente Diepenveen besloot in de jaren zestig

opbrengen; er waren wel projectontwikkelaars geïnte-

van de vorige eeuw voor voetbalvereniging VV Diepen-

resseerd, maar de gemeente Diepenveen gaf geen toe-

veen, onderdeel van de in 1935 opgerichte Diepen-

stemming voor woningbouw. In de loop der jaren ont-

veense Sport Club, hier velden aan te leggen. Men

stonden er conflicten tussen de diverse eigenaren van

voetbalde op Voorhorst op de Vossebelt maar daar

het park en de tennisclub; banen en clubhuis werden

waren plannen voor nieuwbouw. Op het nieuwe terrein

zelfs verwaarloosd. De gemeente (inmiddels) Deventer

kwamen twee kleedkamers. Inmiddels is de VV Diepen-

gaf alleen toestemming voor woningbouw als het park

penveen weer verhuisd naar de voetbalvelden aan de

met tennisclub elders kon worden gevestigd. Uiteinde-

Schuurmansweg. Op voormalige sportvelden staan nu

lijk besloot de vereniging te verhuizen naar tennispark

de huizen van de Burg. Crommelinlaan.

'Slagvaardig' in Borgele. Zo kwam de weg vrij voor

Op de hoek van de Molenweg bouwde de gemeente

woningbouw door projectontwikkelaar Plegt-Vos. In

in 1969 een openbare kleuterschool met twee lokalen.

2020 werd gestart met de bouw van 36 woningen, die

Deze kleuterschool verhuisde begin jaren tachtig naar

'duurzaam' zijn, dus goed geïsoleerd, zonder gasaan-

OBS Slingerbos. In dit gebouw kwam toen de openbare

sluiting, met warmtepompen en zonnepanelen.
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Voor de twee nieuwe straten zocht de gemeentelijke
straatnamencommissie naar namen uit de geschiedenis van Diepenveen. De naam 'Schapekolk' was al
vergeven: tussen de Burg. Arriensweg en De Nieuwe
Aanleg ligt de korte Schapekolkweg. Gekozen werd
voor 'Salomé Sticken', zij was priorin van het vrouwenklooster van Diepenveen, en voor de hoogleraar
'Anthonius Matthaeus'. Mede dankzij diens erfenis
kon de dorpskerk in 1720 worden gerestaureerd.

Herdenkingsbord restauratie in 1720 met de namen van Anthonius
Matthaeus en Judica van Hurck. Foto Harry Mulder

samen met zijn echtgenote Judica van Hurck ook een

¬ Salomé Stickenstraat

landhuis, dat was de Roobrug (Roode Brug) aan de

Vrouwe Salomé Sticken was afkomstig uit Groenlo en

Sallandsweg. Daar tegenover lag de havezate Rande

waarschijnlijk geboren in 1369 als dochter van een rijke

(nu Oud Rande), waar de adellijke familie Van Coever-

edelman, Harmen Sticken. Hij voelde zich aangetrok-

den woonde.

ken tot de beweging van de Moderne Devotie die Geert

De hoogleraar kerkte in de zomer in de kapel en

Grote in de veertiende eeuw in Deventer heeft gesticht.

besloot na zijn dood een legaat van 4.300 guldens te

Dochter Salomé, een rijk en welopgevoed meisje,

schenken. Bij de restauratie werd het oorspronkelijke

bekeerde zich ook tot de Moderne Devotie en ging wo-

balkon voor de kloosterzusters verwijderd, er kwam

nen in het Meester Geertshuis voor ongehuwde vrome

een classicistisch plafond, nieuwe vensters en een

vrouwen; dit stond aan de Engestraat. Ze kon goed

preekstoel op de plek van het altaar.

leiding geven en vervulde er zeventien jaar de functie

Boven de oude zij-ingang is toen een herdenkings-

van rectrix. Salomé Sticken wilde echter non worden

schild aangebracht met de namen van Matthaeus en

en intreden in het Diepenveense vrouwenklooster. Dit

zijn echtgenote. Het echtpaar kreeg een grafmonument

was in 1400 gesticht door de weduwe Swedera van

in de Bergkerk.

Runen en priester Johannes Brinkerinck. De vrome
Salomé Sticken werd in 1412 benoemd als priorin van
het klooster dat onder haar leiding een bloeiperiode
beleefde. Zij schreef o.a. leefregels volgens de ideeën
van de Moderne Devotie. Ze overleed in 1449.
Haar bijzondere leven staat uitgebreid beschreven in
het zgn. Zusterboek, een middeleeuws handschrift
over de levens ofwel viten van de zusters van klooster
Diepenveen. Het wordt bewaard in de Athenaeumbibliotheek in Deventer en is ook hertaald in modern
Nederlands als Hemels verlangen.

¬ Anthonius Matthaeusstraat
Het vrouwenklooster van Diepenveen werd gesticht
in 1400 en was bewoond tot 1578, toen werd het
geplunderd door de Staatse troepen. Op last van de
stad Deventer, die het klooster annexeerde, werd het
klooster in 1598 gesloopt, de kapel bleef behouden.
De stad was bang dat de Spaanse troepen hun intrek
zouden nemen in de verlaten gebouwen. Honderd
jaar later was de kapel, waar inmiddels werd gekerkt,
aan restauratie toe. Dankzij de erfenis van Anthonius
Matthaeus (1635-1719) kon de kerk in 1720 worden
gerestaureerd.
Matthaeus was hoogleraar aan het Athenaeum Illustre
in Deventer en lid van de magistraat met achttien burgemeesters. Als deftige en rijke stadsbewoner bezat hij
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Luchtfoto met de oude tennisbanen Voormalige tennisbanen
‘De Schapekolk’ en kleuterschool/bibliotheek.
(Copyright: Historisch Centrum Overijssel – vestiging Deventer).

¬ Meer informatie:

- Tennispark en tennisclub: DiepenvEens nr 37 en 38 (2017 en 2018)
door Inke Mensink.
- Over Anthonius Matthaeus: Van Kloosterkapel naar dorpskerk door
Lamberthe de Jong (2016). Uitgave van de Historische Vereniging.
- Over Salomé Sticken: Hemels verlangen door Wybren Scheepsma
(1993). Het Zusterboek. Zelfverloochening in het vrouwenklooster
te Diepenveen. 1400-1578 door José Groen-Bekema (2006).
Uitgave van de Historische Vereniging.

Familie Brouwer verrijkt het oude kerkhof op het Kerkplein in Diepenveen
met een Belgisch hardstenen gedenkbank
Berend en Marti Brouwer

Links grafsteen van Janna Lanckheet, vrouw van Lambert Brouwer en boven de familie Brouwer bij de grafsteen van Janna Lanckheet.
(Foto’s M. Brouwer).

Het jaar 2020 was in meerdere opzichten een bijzonder

kapel van het vrouwenklooster, dat in de traditie van

‘moment’ in de geschiedenis van de familie Brouwer.

de Moderne Devotie stond. Het klooster is in 1578

Om dit te markeren namen enkele nakomelingen het

verwoest, maar de kapel bleef staan. In 1720 – het jaar

initiatief tot het plaatsen van een stenen gedenkbank

van Janna’s overlijden – werd de kapel gerestaureerd

met inscriptie op het kerkhofje bij de dorpskerk van

en als protestantse kerk in gebruik genomen. Na ver-

Diepenveen ter herinnering aan de Brouwers, die daar

schillende restauraties heeft het gebouw zijn huidige

zijn begraven.

aanzien gekregen.

Het eerste markante ‘moment’ voert ons ruim driehon-

We maken een sprong in de geschiedenis van de

derd jaar terug.

familie Brouwer. Ruim 150 jaar geleden werd de familie

In 1720 stierf Janna Lanckheet na een kortstondig hu-

door rampspoed getroffen. Op 11 november 1870 stierf

welijk. Zij was de vrouw van molenaar Lambert Berents

molenaar Jannes Lambertus Brouwer. Op de laatste

Brouwer, die leefde van circa 1688 tot 1763. Janna

dag van dat jaar overleed ook zijn vrouw Margaretha

werd begraven in de Diepenveense kerk. Haar graf-

Noteboom. Tot overmaat van ramp stierf hun enige

zerk vermeldt de tekst ‘Anno 1720 Janna doechter van

zoon Berend Jan Brouwer enkele dagen later, op 12

Aerent Lanckheet vrouwe van LB’ (Lambert Brouwer).

januari 1871. Hij was korenmolenaar en werd slechts

Onder deze tekst is het molenijzer gegraveerd, het

23 jaar oud. De oorzaak van hun dood is ongewis.

symbool van de molenaars.

Het was mogelijk een gevolg van de toen heersende

De grafsteen is bewaard gebleven en ligt naast de

pokkenepidemie. Ze zijn alle drie op het kerkhofje bij

preekstoel op het koor. De kerk was toen overigens

de oude dorpskerk begraven.

al ruim drie eeuwen oud. Het is in 1411 gebouwd als
¬ 15

De drie grafzerken liggen naast elkaar en zijn voorzien
van het grafteken van de familie Brouwer, het teken
van het molenijzer ook wel viertaksrijn genoemd. Het
molenijzer is een zwaar ijzer met drie of vier armen
voor de verbinding van maalsteen en aandrijfspil.
Dit grafteken als symbool voor ‘molenaar’ heeft voor
de familiegeschiedenis veel betekenis.
Het is zowel op de zerk van Janna Lanckheet als op de
drie zerken terug te vinden.
In het wapenschild van de familie Brouwer herkent
men naast het molenijzer ook de brouwspanen, die gebruikt werden bij de productie van bier. Naast molenaar
was de familie Brouwer generaties lang ook brouwer
en herbergier. De familie was vanaf het begin van de
achttiende eeuw tot het einde van de negentiende
eeuw pachter/eigenaar van de Diepenveense molen
met het molenaarshuis aan de Molenweg. Zij waren
ook eigenaar van de ‘Brouwerij’ in de Dorpsstraat, het
witte huis tegenover het Kerkplein. Nu een Rijksmonument en zichtbaar vanaf de gedenkbank.
Het historische kerkhofje is een inspirerende plek om
even te onthaasten en tot rust te komen. Dit gedenkbankje nodigt uit om even plaats te nemen, inspiratie
op te doen, je te bezinnen of te overdenken dat een
pandemie als covid-19 van nu en de pokkenepidemie
van toen evenveel tragedie kunnen veroorzaken. Op
deze bijzondere plek kunnen vrouwen natuurlijk ook tot
rust komen door zich te wanen in het ‘jufferenclooster’
Boven:
Detail van de grafzerk van Jannes Lambertus Brouwer.
Op de steen is duidelijk te zien het molenijzer of de viertaksrijn
(Foto Harry Mulder).

uit de 15e eeuw.
_____________
Door de corona-maatregelen heeft de officiële onthulling van de gedenkbank in december 2020 niet kunnen

Onder:
Afbeelding van molensteen met molenijzer, de viertaksrijn.

plaatsvinden.

Op de gedenkbank is naast jaartallen en naam ook het wapenschild
gebeiteld (Foto M. Brouwer).
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