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In deze Nieuwsbrief onder meer
- Korte berichten
- Borgeler Hekke, ‘Boerderietjen van Sluzeman’
- Geschiedenis van erve Hof te Borgel
Vier Diepenveense boerinnen in klederdracht. Geheel rechts staat Gerritje Sluizeman.
De namen van de andere boerinnen zijn niet bekend. Foto uit ca 1925.

Voorwoord
¬ Deze uitgave van de DiepenvEens is dunner dan u

Met recht mogen we Wim de Weerd hoofdauteur van

van ons gewend bent. Kunnen wij normaal tweemaal

deze uitgave noemen. Beide artikelen in dit nummer

per jaar makkelijk 16 pagina’s (en vaak meer!) vullen

zijn namelijk van zijn hand. Wim neemt ons mee naar

met interessante artikelen over de Diepenveense

de Diepenveense omstreken, het gebied tussen dorp

geschiedenis, is dat deze keer niet gelukt. Diverse

en stad. Zowel Borgeler Hekke, als Hof ten Borgel

oorzaken zijn hier debet aan; zo putten we uit een

worden door hem vakkundig en rijk geïllustreerd be-

kostbaar maar smal bestand aan schrijvers en inter-

schreven.

viewers. Mocht u interesse hebben uw steentje aan
de DiepenvEens bij te dragen, dan bent u van harte
welkom!
Meld u zich dan bij het redactieadres in de colofon.
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De redactie wenst u veel leesplezier met deze uitgave.

Uitnodiging voor de jaarvergadering op donderdag 7 april 2022
Beste leden,
Hierbij ontvangt u de uitnodiging voor de jaarverga-

Iedereen kan aspecten van ‘boerenmagie’ vinden in

dering die in het Kulturhus zal worden gehouden op

de directe woonomgeving en dat niet alleen op het

donderdag 7 april aanstaande.

platteland, maar overal. Zonder het te beseffen, zijn
we omringd door uitingen van het gedachtengoed van

¬ ALV

onze voorouders uit de prehistorie. ‘Boerenmagie’ is

Het eerste deel van deze avond is gereserveerd voor

dus heel oud, maar ook heel modern!

de Algemene Ledenvergadering. De leden van onze
vereniging ontvangen hiervoor tegelijk met deze

Voor wie eenmaal heeft kennis gemaakt met het the-

nieuwsbrief de bijbehorende stukken. De vergadering

ma, zal de beleving van het landschap voor altijd zijn

begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

veranderd door de extra dimensie die ‘boerenmagie’
eraan toevoegt. 						

¬ Lezing

			

Jan Helderman, voorzitter

Na sluiting van de Algemene Ledenvergadering rond
20:30 uur is iedereen welkom voor het bijwonen van
een zeer bijzondere en aansprekende lezing. Historicus Jan Bornebroek uit Enschede laat ons met
‘BoerenMagie – De extra dimensie van het platteland’
op luchtige wijze kennismaken met de magische
belevingswereld die van oudsher zo’n belangrijk deel
uitmaakte van het dagelijks leven.
Vanaf de prehistorie tot in de 20ste eeuw werd het
dagelijkse doen en laten van de mensen, ook zeker
in deze regio, beïnvloed door bijgeloof. Gevel- en
stiepeltekens, stalramen, muurankers, oeleborden,
heilsknopen, levensbomen, zwerfstenen, hazelaar, lijsterbes en vlierstruik om er maar een paar te noemen,
hadden oorspronkelijk allemaal een magische waarde.
Overal is nog heel wat van de oude magische symboliek aanwezig en zichtbaar. Dat is vooral te danken
aan de katholieke kerk die tijdens de kerstening veel
van de voorchristelijke symbolen, rituelen en gebruiken heeft overgenomen om de acceptatie van de
nieuwe religie te bevorderen.
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Van het Bestuur
het informatiebord bij de geallieerde oorlogsgraven
op de algemene begraafplaats aan de Roeterdsweg
worden gerealiseerd. De overige activiteiten moesten
een jaar worden doorgeschoven. Ondanks dat corona
ook in 2021 onder ons was, lukte het om in april de
wandel- en fietsroute ‘Diepenveen 1940-1945’ gereed
te hebben en werd op 8 augustus de herinneringsplaquette voor de verzetsstrijders Gerrit Vertregt en
Anna ter Gast onthuld bij het graf van Vertregt op de
begraafplaats aan de Roeterdsweg.

Tom Masselink overhandigt de voorzittershamer aan Jan Helderman
(Foto Harry Mulder)

De dag waarop de overige activiteiten plaatsvonden
was 14 oktober.
Dat waren:

¬ Afscheid van twee bestuursleden
Eind 2019 lieten twee bestuursleden, Tom Masselink

- Het leggen van struikelstenen door nabestaanden

en Jan Nieuwenhuis, weten te willen aftreden. Dat zou

van de gedeporteerde en omgebrachte leden van

dan worden geeffectueerd tijdens de Algemene

de joodse familie Muller bij het appartementencom-

Ledenvergadering van 9 april 2020. De toen net

plex Borgelerhof. Dit initiatief van de Historische

uitgebroken coronapandemie strooide roet in het eten,

Vereniging werd gerealiseerd in samenwerking met

waardoor de ALV en het afscheid van Tom en Jan tot

het Etty Hillesum Centrum. Leerlingen van de beide

een later tijdstip werden uitgesteld. Afgesproken werd

basisscholen vertelden tijdens de steenlegging het

dat het afscheid zou plaatsvinden tijdens de eerst-

verhaal achter de stenen.

volgende ALV waarbij ook de leden weer aanwezig
mochten zijn. Dat was dus de ALV van 11 november

- Het onthullen van een herinneringsbord voor de

2021.

joodse juffrouw Sophia Bos. Burgemeester Ron

Voorzitter Jan Helderman sprak beiden toe en be-

König en onze voorzitter Jan Helderman onthulden

dankte ze voor hun inzet voor de vereniging. Tom

het herinneringsbord aan de gevel van het Kulturhus

eerst als secretaris en vanaf de ALV 2011 als voorzit-

in aanwezigheid van twaalf oud-leerlingen. Leerlin-

ter. Jan, in 2009 aangetreden als bestuurslid, bekleed-

gen van beide basisscholen lazen voor uit poëzie-

de verschillende functies, waaronder lid van de foto-

albums waarin juffouw Bos een tekst had geschreven.

onderzoekgroep en recentelijk nog de projectgroep
‘75 jaar vrijheid’. Namens de leden werd hen een kruik
Diepenveense kruidenbitter overhandigd.

¬ Project ‘Herdenken en vieren van 75 jaar
vrijheid’ afgerond

Herinneringsbord van
juffrouw Sophia Bos aan
de gevel van het Kulturhus

- Het overhandigen van het eerste exemplaar van
de nieuwe publicatie in de
Struikelstenen van de
omgebrachte familieleden
Muller bij appartementencomplex Borgelerhof aan
de Havezathelaan 2

In het kader van het herdenken en vieren van 75 jaar

Historische reeks ‘Verzetsstrijders Vertregt en Ter
Gast’ door onze voorzitter
Jan Helderman aan burgemeester Ron König.

vrijheid waren voor 2020 meerdere activiteiten
voorzien, maar helaas konden door de coronapandemie alleen de publicatie ‘Diepenveen 1940-1945,
In de schaduw van het geweld’ en het plaatsen van

Publicatie ‘Verzetsstrijders
Vertregt en Ter Gast’
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¬ Edelweiss
En nu we toch met de neus in de
archieven zaten. Je zou denken
dat het Diepenveens laagland
Impressie van de
tentoonstelling
‘Diepenveen
tijdens de Tweede
Wereldoorlog’
in het Kuturhus

niet geschikt is voor flora uit het
hooggebergte. Niets blijkt echter
minder waar, blijkt uit bijgaand bericht van zo’n 100
jaar geleden: Edelweiss werd zelfs op Nieuw Rande
gekweekt!

tijdens de Tweede Wereldoorlog’ door burgemeester

¬ Afdeling Diepenveen van Vereniging
¬ Vrouwen van Nu opgeheven

Ron König. De tentoonstelling in de serre van het

Na een bestaan van drieëntachtig jaar werd de afde-

Kulturhus heeft gedurende de 10 dagen dat het was

ling Diepenveen van de vereniging Vrouwen van NU

geopend een groot aantal bezoekers getrokken en

eind december opgeheven. De hoofdreden is het niet

kreeg vele positieve reacties.

kunnen krijgen van voldoende bestuursleden om de

- Het openen van de tentoonstelling ‘Diepenveen

activiteiten te kunnen organiseren. Daarnaast waren
- Het verzorgen van een lezing over ‘De Joodse

door de coronamaatregelen bijeenkomsten de laatste

inwoners van Deventer en Diepenveen’ door Lex

twee jaren onmogelijk, wat zeker ook zijn effect had.

Rutgers van het Etty Hillesum Centrum. Met deze

Voor het bestuur was het geen gemakkelijke stap om

zeer interessante lezing werd een indrukwekkend

te nemen. Hoewel het hoofdbestuur het niet eens was

programma afgesloten.

met het besluit van de afdeling Diepenveen, werd dit
toch doorgezet. De Historische Vereniging Dorp Diep-

Terugkijkend moeten we vaststellen dat de Tweede

enveen kreeg nog een bedrag geschonken waarvoor

Wereldoorlog ook voor Diepenveen meer gevolgen

het bestuur de Vrouwen van Nu, afdeling Diepenveen

heeft gehad dan we ons normaal gesproken realise-

zeer erkentelijk is.

ren. Door onze verenigingsactiviteiten zijn zaken over
die periode die in de vergetelheid waren geraakt weer
zichtbaar geworden. Het bestuur wil dan ook iedereen
die hieraan een actieve bijdrage heeft geleverd daarvoor hartelijk bedanken.

Korte berichten
¬ Spoorwegovergang
De laatste tijd is er veel te doen over het wel of niet
sluiten van de onbewaakte spoorwegovergang die
een populair wandelrondje mogelijk maakt tussen
Oud- en Nieuw Rande. ProRail beroept zich daarbij op
veiligheid en in het verleden plaatsgevonden dodelijke
ongevallen. We hebben dit even voor u opgezocht
in de historische archieven maar vonden daarvan
geen bewijs. Wel kwamen we een bericht tegen in de
Katholieke Illustratie van 1928. Toen, 94 jaar geleden,
verongelukte aannemer
Verhoef uit Voorst aan de
Schapenzandweg. Zijn
Ford-auto werd gegrepen door de sneltrein uit
Zwolle.

N i e u w s b r i e f n r. 4 6

¬ 4

Borgeler Hekke, ‘Boerderietjen van Sluzeman’

Een prachtige winters plaatje van de Borgeler Hekke omstreeks 1930. Na een nacht met strenge vorst zit er
veel rijp op de bomen. In de vroege ochtend probeert het zonnetje er voorzichtig door te komen. (foto uit de
collectie van E.A v.de Vlekkert)
De boerderij werd bij de bevrijding op 10 april 1945 zwaar beschadigd. De Duitsers hadden ter verdediging
om de stad een tankgracht laten graven. Veel Deventernaren werden verplicht om voor de Todt hieraan mee
te werken.
De familie Sluizeman had de pech dat hun boerderij net binnen deze gracht lag. De boerderij werd door de
Canadezen bestookt omdat men er verdedigende Duitsers verwachtte.

De boerderij Borgeler Hekke was in de volksmond veel

Omdat er aan de Wetermansweg naast boerderij Hel-

beter bekend als 'het boerderietjen van Sluzeman',

derman ook een boerderij Hekkert staat, werden de

omdat deze boerderij in de eerste helft van de 20e

twee ter onderscheid ook wel 'Hekkert bij de Winter'

eeuw bewoond werd door de familie Sluizeman.

en 'Hekkert bij Helderman' genoemd. De familienaam

De boerderij stond tot 1966 aan de Laan van Borgele

Hekkert komt in Diepenveen en omgeving tamelijk

op de plek waar nu het verzorgingscentrum Beec-

veel voor. Veel bewoners van beide erven namen deze

kestein staat. Op deze markante plek kwam je voor

achternaam aan. De Borgeler Hekke lag aan de oude

1960 als het ware Diepenveen binnen! Je zag dan

weg naar havezate Boxbergen, vroeger Boxbergerdijk,

rechts de landerijen en boerderijen van Keizerslanden

later Boxbergerweg terwijl het eerste stuk nu Laan van

en links die van Borgele.

Borgele heet. Vroeger was het een zandweg en vooral

De oudste notering van de Borgeler Hekke in het ar-

na zware regenval moeilijk begaanbaar.

chief van het Schoutambt Colmschate is van 1601. De
kotter (=keuter) Arendt Heckertt moet dan 1 ½ mud

In het markeboek van Borgel lezen we op 20 juli 1630

rogge ‘belasting betalen’.

o.a. het volgende:
"Also die wech by Borgellhekke by winter und veel re-

De boerderij Borgeler Hekke werd in de loop der tijd

genstydt onbruickbaer is, alss is noetwendig bevonden,

ook wel Hekkert of Aan ‘t Hekke genoemd. Hekke

datt die nabere meyeren daertho versocht ende mede

betekent hier hek of slagboom bij een oude landweer.

geinduciert moegen worden om sodanigen wech tho

De boerderij stond immers op de grens van de Marke

repariren ende tho maken.

Borgele (binnen het schoutambt Colmschate) en de

Ende opdatt sulckes ahn besten und bestendigst ge-

stad Deventer. Op vijf meter afstand van de boerderij

schien mach, hebben die hyrvoerbenoembde heren van

stond tot in de jaren zestig van de vorige eeuw nog

Deventer van wegen hare principalen daertho verehret

een oude stenen grenspaal (markepaal) op de schei-

een tonne byrs. Gelyck dan oick die opgemelte erffge-

ding van beide gemeentes.

naemen hebben tott den einde een tonne byrs t’imploi-
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Links boven: Foto ter gelegenheid van het huwelijk van Gerritje Sluizeman met Hendrik Jan van de Vlekkert.
V.l.n.r Egbert van de Vlekkert (vader), het bruidspaar, zittend Maria Sluizeman-Bolink en Albertus Sluizeman.
Rechts boven: Foto uit ca 1925; Vier Diepenveense boerinnen in klederdracht. Geheel rechts staat Gerritje Sluizeman.
De namen van de andere boerinnen zijn niet bekend.

eren, unde opdatt gemelte wech wall gerepariertt ende

In dat jaar komt Pieter Sluizeman uit Deventer als

gemaickt mach worden, synnen die here markenrichter

pachter op de boerderij en hij sluit een pachtkontrakt

Bruyns, schultus Kondewyn und secret. Kondewyn ge-

voor 6 jaar. De boerderij met 2,5 Ha grond huurt hij

autorisiert om goede opsicht daerop tho hebben".

voor fl. 270 per jaar. Pieter blijft tot zijn dood in 1912
op de Borgeler Hekke wonen. Hij laat dan vrouw Aaltje

De markerichter Bruyns (namens de marke-eigenaren

Dinius en 8 kinderen na. Zoon Albertus Hendrikus

en de schout) en secretaris Kondeweyn (namens de

neemt vervolgens het bedrijf van zijn vader over.

stad Deventer), hadden beide belang bij een goede

De Borgeler Hekke heeft in 1920 het adres Borgele 38.

staat van de weg. De pachters van de erven en kater-

De adressen van de huizen van het buurtschappen zo-

steden in de omgeving (nabere meyeren) werden na

als Borgele bestonden slechts uit nummers zonder het

reparatie van de weg tweemaal beloond met ‘een ton-

noemen van een straatnaam. In de periode 1920-1932

ne’ bier. Na gedane arbeid was het gezellig feesten!

vermeldt het Bevolkingsregister van de Gemeente

Wellicht versterkte het de band tussen de noabers.

Diepenveen voor Borgele 38 de volgende personen:

Aan de overkant van de weg bij de Borgeler Hekke

Bevolkingsregister 1920-1932 Borgele 38

werd in 1905 de villa 'de Molenenk' gebouwd (eigen-

1. Sluizeman - Albertus Hendrikus - hoofd

dom van de familie Ankersmit). Daarvoor stond daar
vanaf 1626 de boerderij 'De Winter'. Deze boerderij
was eigendom van het Groote en Voorster Gasthuis,
maar werd in de 19e eeuw wegens bouwvalligheid
gesloopt. Op de plek van de Molenenk staat nu een
groot luxe appartementencomplex ‘Villa Molenenk’.

geb. 27 April 1880 te Dev. beroep landbouwer.
2. Bolink - Maria - vrouw
geb. 13 sept 1879 te Diepenveen, zonder beroep.
3. Sluizeman - Gerritdina Maria - dochter
geb. 6 okt. 1903 beroep dienstbode,
ging 21-07-1921 naar Dev.
4. Sluizeman - Aaltjen - dochter

¬ Boerderietjen van Sluzeman
Als in 1890 de boerderij openbaar wordt geveild,
wordt het Groote en Voorster Gasthuis de nieuwe
eigenaar van de katerstede Borgeler Hekke.

N i e u w s b r i e f n r. 4 6
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geb 14 jan. 1905
5. Sluizeman - Pieter - zoon
geb 24 aug. 1907

Luchtfoto omstreeks 1950: Centraal op deze foto zien we de villa Molenenk van de familie Ankersmit. Aan de overkant van de Laan van Borgele
(rechts onder) staat het boerderijtje van Sluizeman “De Borgeler Hekke”. Op de kavel van Molenenk is aan de rechterkant een kolk die waarschijnlijk bij de bouw van de villa is aangelegd. Deze kolk is nu verdwenen en vlakbij is nu de rotonde van de Laan van Borgele en de Lebuïnuslaan.
Boven de kolk zien we de boerderij “de Bremmer”. Hier staat nu het gebouw van ieder1.

Gerritdina Maria (Gerritje) Sluizeman trouwde in 1926
met Hendrik Jan van de Vlekkert. Zij gaan aan de
Dorpsstraat in Diepenveen wonen in het pand waar
later bakker Paalman was gevestigd (nu Zonnig).
Gerritje van de Vlekkert-Sluizeman had er een kruidenierswinkeltje.
In 1929 werd hier hun zoon Egbert* geboren, terwijl
in 1932 Hendrik Jan van de Vlekkert aan de overkant
van de weg een nieuwe woning liet bouwen. In dit
pand was later het makelaarskantoor 'Oost en Oost'
gevestigd. Ook in dit nieuwe pand had Gerritje van de
Vlekkert-Sluizeman een kruidenierswinkeltje. Aaltjen
Sluizeman trouwde met Thijs Wittenberg, tuinman op
Roobrugge in Diepenveen.
Zij woonden eerst in de boerderij 'Bouwhuis van

In 1966 valt i.v.m. stadsuitbreiding definitief het doek voor de Borgeler Hekke. Bij het ontruimen en sloop van de boerderij werd een bijzondere vondst gedaan. Op de hooizolder van de deel vond Egbert
van de Vlekkert tussen de slieten dit fraaie 19e eeuw pistooltje.
Jammer dat het pistooltje niet kan vertellen wie de eigenaar was.
Een lid van de Landstorm, een kozak of een Franse soldaat?

Roobrugge'. Dit is de woning waar later aannemer
Gerard Peeters woonde en nu zoon Antoon Peters
woont (Aannemersbedrijf Peters) Thijs en Aaltje
verhuizen later naar de tuinmanswoning met het leuke
torentje aan het Randerpad. Hun dochter bleef er
wonen en trouwde er met Jelle Marinus.

¬ Bijzondere vondst tussen de slieten.
Als de stadspoorten van de stad Deventer ’s avonds

(* Met dank aan de heer Egbert van de Vlekkert uit Bathmen

gesloten waren, moesten reizigers buiten de stadsmu-

voor foto’s en informatie. Egbert is inmiddels overleden.

ren overnachten. Vaak was dit op de hooizolder van

Op de Lagere School in Diepenveen was hij klasgenoot van

een boerderij. Soms bleef er wat liggen.

Willem Roetert en Wiete Hopperus Buma).
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Geschiedenis van erve Hof te Borgel in vogelvlucht.
Wim de Weerd

Landsherenkwartier, Keizerslanden, Hof te Borgel, boerderij de Keizer, Karel V, Filips II, Ambtman van
Colmschate, Schout, verplaatsing oude eik, Seino en Fenneken, en een merklap.
Op het kerkplein vlakbij de drie graven van de mole-

die ooit bij de boerderij stond (en die blijkbaar in de

naarsfamilie Brouwer liggen naast elkaar de graf-

weg stond) werd verplaatst naar een dichtbij gelegen

stenen van Seino te Borgel en zijn vrouw Fenneken

nieuwe plek. Een knappe prestatie want de oude eik

Nieuwenhuis. Zij zijn voorouders en/of hebben veel

leeft nog steeds!

1

familiebanden met veel Diepenveense families. Deze
‘vader en moeder des Diepenveens’ woonden in

Ton van Beek (overleden in 2013) die op de boerderij

de 19e eeuw op de boerderij ‘Hof te Borgel’ die in

‘de Keizer’2 woonde en die in zijn jeugd naar de lagere

het huidige Landsherenkwartier stond. Het was ooit

school aan de Ceintuurbaan ging, vertelde dat hij over

een belangrijke boerderij met een ‘Schultuskamer’,

een zandpad parallel aan de huidige Laan van Borgele

vanwaar door het Deventer magistraat het platteland

liep. Links zag hij op enige afstand in het landschap

werd bestuurd.

deze groep oude eiken op de plek van het verdwe-

Het Landsherenkwartier binnen de wijk Keizerslanden

nen Hof te Borgel. Hij wandelde verder over de weg

is ca 10-12 jaar geleden door woningbouwvereniging

achter het TBC-sanatorium langs (nu Spijkerpad) naar

Ieder1 in overleg met de gemeente grondig ver-

school. Rondom het sanatorium waren beukenhagen

nieuwd. In februari 2010 werd bij de Jan van Arkel-

waar hij meikevers ving en in de klas losliet. Succes

straat archeologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij

verzekerd; de juf liep altijd gillend weg uit de klas.

de fundamenten werden blootgelegd van dit ‘Hof te

In het boek Diepenveen 1940-1945 In de schaduw van

Borgel’. (zie ook de foto in het Deventer Jaarboek

het geweld, wordt meer verteld o.a. over de heftige

2010 blz. 90 en 91).

bevrijding bij boerderij ‘De Keizer’. De boerderij werd

Wat was dat nou precies voor een boerderij? En hoe

omstreeks 1961 t.b.v. de nieuwbouw van Keizerslan-

komen Keizerslanden en het Landsherenkwartier aan

den afgebroken. De vader van Ton van Beek was de

hun naam ?

laatste bewoner.
Achter Auping en naast de boerderij waren destijds

Waar ca. 12 jaar geleden de Jan van Arkelstraat nog

ook de velden van A en VV Daventria.

aansloot op de Lebuinuslaan staat inmiddels een fraai
appartementencomplex (de aansluiting is nu verdwe-

Hof te Borgel en ook de boerderij de Keizer lagen

nen). Op deze plek stond tot aan het begin van de 20e

beiden in het deel van Keizerslanden dat nu Lands-

eeuw (1906) de boerderij ‘Hof te Borgel’. Onder het

herenkwartier wordt genoemd. Voor 1960 behoorde

wegdek van de Jan van Arkelstraat werden in 2010 de

Keizerslanden bij de gemeente Diepenveen in het

fundamenten opgegraven. Het was een grote boer-

buurschap Borgele en daarvoor was in het begin van

derij; de vermoedelijke lengte van de boerderij was

de 19e eeuw nog onderdeel van de marke Borgele.

ca. 23 m. Ten noorden van het hoofdgebouw werd
een rechthoekige structuur van zware paalsporen

Eeuwenlang waren de Bisschoppen van Utrecht

aangetroffen. Waarschijnlijk vormden deze palen de

landsheer over het gebied van het Sticht en Over-

fundering van een grote schuur. Verder bevonden zich

sticht (met daarin ook Deventer en het Schoutambt

op het erf een bakstenen waterput en een bakstenen

Colmschate). De Bisschop had niet alleen het kerkelijk

koelput. Aan de rand van het erf werden waterkuilen

maar ook het wereldlijke gezag over dit gebied. In

aangetroffen, waaruit het vee kon drinken. Een groep

de 15e eeuw en begin 16e eeuw werd de macht van

eiken markeerde de plek waar eens deze boerderij stond.

de bisschop zwakker en de vele conflicten met de

Destijds in 2010 werd ook nog een heel bijzondere

graaf van Gelre waren uiterst vervelend voor de stad

operatie uitgevoerd. Een meer dan 120 jaar oude eik

Deventer en ook voor de bewoners op het platteland.

1 Zie ook het boek: “t kump veur de bakker”.
2 Zie ook het boek Diepenveen 1940-1945 In de schaduw van het geweld (blz. 195-196 en de foto op blz. 94)
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Luchtfoto uit 1929: Op de voorgrond zien we de huidige Laan van Borgele en daarachter de fabriek van Auping en geheel rechts ook nog een
gedeelte van de fabriek van Stegeman. Achter Auping liggen de sportvelden van Atletiek en Voetbalvereniging Daventria. Boven in het midden
staat de boerderij “De Keizer” van de familie van Beek. Het pad tussen Auping en Stegeman is het Keizerspad, het enige dat nog aan de boerderij
herinnert. Rechts is het pad waarover Tonnie van Beek naar school in Deventer liep. Links voor de boerderij zien we vaag een TBC-huisje waar
een tante van Tonnie in de frisse buitenlucht verbleef. Zij is uiteindelijk hersteld en heel oud geworden vertelde hij. Op de velden van Daventria zijn
vaag de belijning, rechts een kleedhokje en links een doelpaal te zien. Ook deze sportvelden moesten in 1960 wijken voor woningbouw. Zowel
Auping als Stegeman zijn veel later ook verhuisd en op de voormalige Auping-locatie verrijzen nu fraaie woningen.

1950-1955
Nieuwjaarskaart van de
A en VV Daventria.
De kaart is waarschijnlijk door
de vereniging gestuurd naar al
haar leden en/of relaties
Rechts op de achtergrond zien
we de boerderij “de Keizer”.
(archief van fam. van Beek)
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Het was onveilig door rondtrekkende plunderende en

De ambtman van Colmschate die aangesteld werd

brandschattende soldaten, waardoor veel boeren hun

door (en afkomstig was) uit het Deventer magistraat

boerderij verlieten en vluchtten naar de veilige stad.

was de hoogste gezagdrager binnen het Schoutambt

Op verzoek van de bisschop was de machtige keizer

Colmschate. Daarnaast werden veel zaken behartigd

Karel V in 15283 bereid het wereldlijke gezag als lands-

door de Schout (Schultus), ‘zijn assistent’ die even-

heer over te nemen. Daarna keerde de rust terug. De

eens door het magistraat was aangesteld. Transacties

later gebouwde boerderij de Keizer werd waarschijn-

van onroerend goed werden vaak door hem beschre-

lijk genoemd naar deze machtige vorst als dank voor

ven5.

de teruggekeerde rust op het platteland. Op de eerste

Van de twee boerderijen was het Hof te Colmschate

kadasterkaart van 1832 wordt het gebied rond de

het belangrijkste huis. De ambtman woonde er en er

boerderij het Ter Voorde en Keizersblok genoemd. Dit

was ook een gevangenis. Het Hof stond buiten de

bracht later in 1960 de planologen op het idee om de

stadspoort bij het huidige Go Ahead Eagles stadion bij

wijk Keizerslanden te noemen. Voor de straatnamen

de Vetkampstraat. De straat Hof te Colmschate her-

werden de namen gebruikt van al die bisschoppen

innert hier nog aan. Hof te Borgel stond, zoals eerder

(landsheren) die over dit gebied hebben geheerst.

opgemerkt, op de aansluiting van de Jan van Arkel-

Het gedeelte van Keizerslanden met deze staatnamen

straat en de Lebuinuslaan. Het wordt in de archieven

wordt dus Landsherenkwartier genoemd.

voor het eerst genoemd in 1577, d.w.z. direct nadat de
stad het beheer kreeg over het Schoutambt. Mogelijk

In 1555 had Karel V van het Spaanse koningschap en

werd het destijds nieuw gebouwd, maar het kan ook

de heerschappij over de Nederlanden afstand gedaan

zijn dat een bestaande boerderij deze nieuwe naam

ten gunste van zijn zoon Filips II. Karel overleed in

kreeg.

Spanje in 1558. Naar hem werd in Deventer ook het

De straffen die de ambtman in de 16e eeuw uitdeelde

Bolwerk De Keizer genoemd, waaraan nu nog de

waren niet mals: rondtrekkende louche figuren die zich

Keizerstraat herinnert.

schuldig gemaakt hadden aan diefstal werden zonder

Als kroonprins had Filips II al op 9e oktober 1549 de

pardon ter dood veroordeeld. Zij werden o.a. opge-

stad Deventer bezocht. Met zijn gevolg was hij de

hangen op de nabij gelegen Galgenbelt.

stad binnengekomen via de Buiten-Brinkpoort met zijn

Ook de rentmeester van het Convent van Diepenveen

rijk versierde façade. Daar bovenop de poort stond

maakte gebruik van de ‘Schultuskamer’ in het ‘Hof te

het grote standbeeld van de machtige keizer Karel V.

Borgel’ om de pacht vlak voor Michaeli (29 septem-

De stad gaf Filips II een groots onthaal (zie ook het

ber) te kunnen innen, vooral van boeren die van ver

boek Tussen Waag en Wesepe; In dit boek beschrijft

buiten de stad kwamen. De pacht werd altijd in natura

dr. Koch op fraaie wijze deze intocht). De tachtigjari-

voldaan door levering van zakken graan (rogge, gerst

ge oorlog (1568-1648) eiste een financieel zware tol

en boekweit). Het graan werd waarschijnlijk opgesla-

voor Filips II vanwege de in opstand gekomen Staten

gen in het nabijgelegen Spijker Borgele6.

Generaal der Nederlanden. In 1576 leende hij voor
de oorlogsvoering een grote som geld van de stad

¬ Seino en Fenneken

Deventer. Als onderpand kreeg de stad hiervoor het

Na de Franse tijd verviel Hof te Borgel tot een ge-

Schoutambt Colmschate in beheer .

wone boerderij omdat tijdens de Franse bezetting

Door de stad werd voor de bestuurlijke zaken, recht-

het Schoutambt Colmschate weer een zelfstandige

spraak en innen van pacht en belasting binnen het

gemeente werd en de ‘Schultuskamer’’ dus niet meer

Schoutambt o.a. gebruik gemaakt van de boerderijen

door het Deventer magistraat werd gebruikt.

Hof te Colmschate en Hof te Borgel.

Seino te Borgel werd in 1787 op erve St Jurriën in

4

3

In 1528 werden de forten Altena en Morgenster gelegen aan de overkant van de IJssel veroverd door de Deventernaren. Van het afbraakmateriaal
werd de Waag gebouwd.

4

Filip II zou het geld nooit terugbetalen en zo behield Deventer het beheer over het Schoutambt tot de Franse tijd.

5

Zie de boeken RAC (rechtelijk archief schoutambt Colmschate).

6

Spijker Borgele ook wel Dapper Spijker en later Vredenburg genoemd. Afgebroken in 1894; zie advertentie in DD 13-7-1894 waarin het
bouwmateriaal voor afbraak wordt aangeboden. Dit Spijker was ooit eigendom van het Vrouwenklooster. De rentmeester van het convent van
Diepenveen verpachtte het aan Damian Dapper en blijkbaar is het vervolgens later verkocht aan deze familie Dapper.
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Kadasterkaart van 1832: We zien iets links van het
midden van beneden naar boven de huidige Laan van
Borgele (destijds Boxbergerdijk geheten). Bovenaan
is de afslag naar het dorp Diepenveen. Onder zien we
het boerderijtje Hekkert (Borgeler Hekke) waar nu de
flat Beeckesteijn staat. Daar tegenover aan de andere
kant van de weg is een boerderij “de Winter” die in het
laatste kwart van de 19e eeuw werd gesloopt (nu staat
daar “villa Molenenk”) en daarboven boerderij Bremmer
(=Brumhaar, daar woonde o.a. de fam. Eckhardt en fam.
Loois) op de plek waar nu Ieder1 zetelt.
Verder links van de Boxbergerdijk zien we nog enkele
andere boerderijen op de plek van de huidige wijk Borgele7. Rechts de boerderijen8 op het huidige Keizerslanden: Sladink (fam Hofstede, daarvoor Elias Galetzska),
erf Borgel (=Hof te Borgel) en de Keizer (fam. van Beek).
Ter oriëntatie: de huidige Lebuinuslaan loopt nu vlak
onder Bremmer en erf Borgel.

Colmschate geboren. Zijn ouders Jannes Sijmensz. St.

Zoon Hendrik Willem huwde met Jenneken Daggert en

Jurjen te Borgel9 geboren 08-02-1754 te Colmschate

zij hebben geleidelijk het boerenbedrijf overgenomen.

en Hendrikje Willems (15-07- 1753) verhuisden tussen

Aan het eind van de 19e eeuw hebben Jan Hegeman,

1804 en 1810 met hun zes kinderen naar Hof te Borgel.

landbouwer uit Olst, met zijn vrouw Geertrui Endeman

Van hun zes kinderen bleef alleen Seino later op het

en hun vier kinderen Gerhard, Berendina, Harmen en

Hof te Borgel wonen.

Maria ook nog enige tijd (1882-1891) op Hof te Borgel
geboerd. De boerderij was toen al aangekocht door

Seino (oud 30 j) huwde in 1817 in Diepenveen met

het Groote Gasthuis.

Jenneken Bonekamp, 37 jaar oud.
Kinderen van Seino en Jenneken: Jan *1818, Toone *

Seino te Borgel stierf op 06-10-1870 op de boerderij

1820, Hendrik Willem *1822, Tonia *1825, Jenneken *

(wijk Borgele nummer 9), waar hij zijn hele leven had

1829.

gewerkt. Fenneken Nieuwenhuis was al in 1863 op de

Zijn vrouw Jenneken Bonekamp overleed in 1829

boerderij overleden. Zij zijn beide op het kerkhof in

kort na de geboorte van Jenneken waarschijnlijk aan

Diepenveen begraven (zie laatste foto).

kraamvrouwenkoorts (aangevers van het overlijden
waren Hendrik Slatink10 landbouwer 54 j en Teunis van

De jongste dochter van Seino was Gerritje te Bor-

het Erve, bouwman oud 44j.)

gel. Zij huwde in 1871 met Arend Kloosterboer en zij
bleven na de dood van haar ouders tot aan de afbraak

Seino te Borgel huwde vervolgens in 1830 in Diepen-

op een gedeelte van de boerderij wonen (in de oude

veen met Fenneken Nieuwenhuis 22 j oud, landbou-

Schultuskamer?). Het Groote Gasthuis te Deventer liet

werse, geboren op 17-07-1807 in Olst.

de boerderij in 1906 slopen.

Kinderen uit dit 2e huwelijk: Aaltjen *1831, Cornelia

Gerritje te Borgel en Arend Kloosterboer verhuisden

*1833 , Gezina * 1836 en Gerritje * 1843.

daarna naar Terwolde en later naar Teuge (hotel de

Seino te Borgel is altijd op de boerderij blijven wonen.

Zwaan). Het is Gerritje die in de tijd dat ze met haar

7

Boerderijen op de plek van de huidige wijk Borgele op deze kaart: Bomhof (fam Alferink), Smeek (fam Wittenberg), Weitendaal (=Groenewold.
fam. Brandwacht), Daggert (de laatste al in 19e eeuw afgebroken).

8

Andere boerderijen op Keizerslanden zoals De Stege (fam.Achtereekte), ten Voorde (fam. Nieuwenhuis) en Ten Dijke (Jan Oosterwechel; hij werd
evenals andere bewoners van deze boerderij altijd Diekeboer genoemd) staan niet op dit kaartje.

9

De achternaam Te Borgel nam hij aan nadat hij op de boerderij kwam wonen.

10

Naboars gaven vaak de overledene aan.
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Merklap uit 1897 gemaakt door Gerritje te Borgel (GTB).
We zien afbeeldingen van romantische motieven met dieren
en bloemen.
Verder zien we de initialen van haar man (KL) en haar ouders
(STB en FNH).
De initialen IS links zijn van Jannes Sijmenszoon.
Dit is de vader van Seino.
Jannes Sijmensz. St Jurjen (te Borgel) die vanaf erve St Jurriën
aan de Snippeling rond 1805 met zijn vrouw en zes kinderen
naar Hof te Borgel verhuisde.
Foto: Harry Mulder

man op erve Hof te Borgel woonde deze fraaie merklap geborduurde.
Jonge meisjes maakten vaak op school al een letterdoekje bij de les handvaardigheid. Vervolgens na de
lagere school gingen ze moeder helpen in het huishouding, want doorleren was voor meisjes geen optie.
In hun vrije tijd borduurden de meisjes in de 19e eeuw
vaak een merklap. Het patroon en materiaal werd
gekocht van rondtrekkende marskramers. Halverwege
de 19e eeuw waren de Biedemeier motieven populair.
Later koos men vaak voor meer romantische motieven.
Het borduren werd beschouwd als bewijs van voldoende handvaardigheid die het meisje nodig had

Gerrit Albers11 uit Zutphen die de merklap tot voor kort

voor haar toekomstige huwelijk. Deze historisch inte-

in bezit heeft gehad en ook genealogisch onderzoek

ressante merklap van Gerritje is hierop een uitzonde-

uitvoerde. Na het overlijden van Gerrit, drie jaar gele-

ring want deze is door Gerritje op veel latere leeftijd

den, heeft zijn vrouw de merklap aan de Historische

(54 jr) gemaakt. Ze was toen al 26 jaar getrouwd met

Vereniging Diepenveen geschonken.

Arend Kloosterboer. Het is een terugblik op haar leven. Blijkbaar had ze nog goede ogen om nauwkeurig

Op het oude kerkhof bij de NH kerk in Diepenveen zijn

te borduren. Ze vertelt ons de geschiedenis van haar

Seino te Borgel en Fenneken Nieuwenhuis begraven.

man en van haar ouders op de boerderij.

Alleen deze twee graven herinneren ons nog aan het
Hof te Borgel waar dit echtpaar en hun negen kinde-

Oude merklappen gaan binnen de familie vaak over

ren woonden.

van moeder naar dochter of van zus naar andere zus.

Hoewel, aan de Lebuinuslaan voor de flat staat nog

Deze merklap is eerst overgaan naar haar oudere zus

steeds de oude eik die ooit bij de boerderij stond en

Tonia te Borgel. Tonia trouwde met Albert Toorne-

die verplaatst is. Als u daarlangs rijdt, en kijkt naar

man. De dochter uit dit huwelijk, Gezina Toorneman

de oude eik voor het gebouw met de appartementen,

trouwde met Teunis Albers. Dit was de grootvader van

denk dan nog even terug aan Seino en Fenneken.

11

Gerrit Albers was een broer van o.a. Toos Hoetink, Jannie Busser en Dinie Koetsier-Albers.
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