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Nieuwsbrief
H I S T O R I S C H E  V E R E N I G I N G  D O R P  D I E P E N V E E N  E N  O M G E V I N G
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Welkom op de jaarvergadering 
van 12 April 2012

¬  U  bent van harte welkom op de jaarvergadering 

die donderdag 12 april gehouden wordt in de Hof 

van Salland. Het eerste deel van deze bijeenkomst 

is gereserveerd voor de jaarlijkse ledenvergadering. 

De leden van onze vereniging ontvangen tegelijk 

met deze nieuwsbrief de bijbehorende stukken. 

Deze ledenvergadering begint om 20.00 uur, de zaal 

is open vanaf 19.30 uur. Na 21.00 uur is iedereen 

welkom om te genieten van drie lezingen. 

De eerste lezing, door Jaap Starkenburg van de 

Stichting IJssellandschap, staat in het teken van het 

Jaar van het Landgoed (2012). In Diepenveen liggen 

maar liefst acht landgoederen. Langs de IJsseldijk 

zijn dat Oud-Rande (sinds 1285), Roobrug (1600), 

Huis te Rande (Smets Rande, sinds 1603) en buiten-

plaats Nieuw-Rande (1857). Langs de Boxbergerweg 

zijn dat Het Overvelde (boerderij sinds 1626), De 

Hoek  (boerderij sinds 1754), De Lankhorst (villa sinds 

1910). Langs de Raalterweg ligt de Kranenkamp 

(boerderij sinds 1604).  Speciale aandacht zal bes-

teed worden aan het Landgoed Nieuw Rande en de 

geplande uitbereiding ervan.

Tijdens de twee daarop volgende lezingen zullen 

Lamberthe de Jong en Willem Janssen , aan de hand 

van een unieke serie foto’s, in gaan op het leven en 

het werk van Reijer Dorresteijn Senior en Junior, die in 

de periode 1880-1940 de sier- en moestuinen van de 

landgoederen Nieuw Rande en Smets Rande beheer-

den. In deze nieuwsbrief kunt u alvast een artikel over 

dit onderwerp lezen om in de stemming te komen.

Oproep van het secretariaat

“Ook een Historische Vereniging moet met zijn tijd 

mee gaan”. Met dit motto in gedachten is het huid-

ige bestuur achter de schermen druk bezig om de 

presentatie en de communicatie van de vereniging te 

moderniseren. U heeft al kennis kunnen maken met 

de Nieuwsbrief-nieuwe stijl en er zijn plannen om de 

website dit jaar onder handen te nemen. 

Nu is het tijd geworden om ook gebruik te maken van 

e-mail om met de leden te communiceren. Wij willen 

u daarom bij deze oproepen om uw e-mail adres aan 

het secretariaat door te geven. Een e-mail naar info @

historischeverenigingdiepenveen.nl is voldoende. Wij 

hopen dat de vereniging hierdoor in de toekomst in 

staat is om u via e-mail in te lichten over bijvoorbeeld 

historische wetenswaardigheden en leuke tentoon-

stellingen en lezingen die in de omgeving worden 

georganiseerd.  
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Foto	van	het	restant	van	Smets	Rande,	gezien	vanaf	de	voorzijde,	foto	ca	1925.

nr. 26 april 2012
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1911: 
Drie stations en drie haltes in Diepenveen

Ruim honderd jaar geleden telde Diepenveen twee spoorlijnen met drie 

stations èn drie haltes. In maar weinig dorpen hadden de bewoners zoveel 

mogelijkheden om op de trein te stappen! 

Aan de staatslijn Deventer – Zwolle lagen halte De Platvoet ,  halte Rande 

(Wetermansweg) en  station Diepenveen-West.   Aan de oostkant bevond 

zich de lokaalspoorweg Deventer – Ommen met station Diepenveen-Oost, 

halte Hoek en in het noorden station Eikelhof.  

Sinds 1941 kan er echter niet meer worden uitgestapt in Diepenveen. Anno 

2011 ligt er nog maar één spoorlijn en staat alleen station Eikelhof nog over-

eind,  nu in gebruik als woonhuis.  

¬ Deventer – Zwolle 
In 1866  werd de zogenaamde Staatslijn A van Arnhem naar Leeuwarden 

geopend met op  44 km Staatsspoor station Deventer. Eerder wilden 

particulieren een spoorlijn van Deventer naar Zwolle via Raalte, maar de 

financiering kwam niet rond.  Het toenmalige kabinet besloot in 1860 om 

de belangrijkste verbindingen noord – zuid  op staatskosten aan te leg-

gen.  In oost- Nederland werd de lijn door de Maatschappij tot Exploitatie 

van Staatspoorwegen ofwel  Staatsspoor (SS ) geëxploiteerd. In Deventer  

was overigens toen nog een station op de lijn Apeldoorn-Almelo van de 

Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij (HIJSM). 

De nieuwe SS-spoorlijn  liep door Diepenveen, dwars over landgoederen. 

Uiteraard eisten de bewoners een halteplaats en in 1866 werd aan de 

Sallandsweg de halte ‘Diepenveen’ geopend. In 1891 kwamen daar nog 

twee stopplaatsen bij: De Platvoet en Rande (Wetermansweg).

Tien jaar later bouwde men bij de overgang Sallandsweg een echt sta-

tion, vlakbij huize Oud-Rande. Daar woonde de invloedrijke familie Cost 

Budde, die zeker op een echt station zal hebben aangedrongen i.p.v. 

een stopplaats! Volgens de familieoverlevering werd er vanuit het huis 

een signaal gegeven als de heer des huizes met de trein wenste mee te 

Station	Diepenveen	Oost	met	een	trein	richting	Raalte,	omstreeks	1911.	De	locomotief	be-
hoort	tot	de	serie	500-516,	terwijl	de	trein	bestaat	uit	een	bagagerijtuig,	een	lokaaltreinrijtuig	
tweede	klasse	en	een	dito	derde	klasse.
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Station Eikelhof had ook een zogenaamd neven-

gebouw.  Dit station lag – niet toevallig - vlakbij de 

landgoederen Overvelde, Boxbergen Wesepe en 

Abdij Sion.  

De eerste trein met genodigden vertrok op 24 sep-

tember 1910. Op het  station Diepenveen-Oost stond 

een feestcomité klaar met  een rij erejofferen en een 

spelend muziekcorps;  daarna was er een feest op de 

Platvoet.  Ook op alle volgende stations werd de trein 

feestelijk ingehaald, in Ommen zelfs met vuurwerk. 

Vanaf 1 oktober reed de trein vier tot zes keer per 

dag. Vlakbij de spoorwegovergang op de huidige 

Oranjelaan werd een stationskoffiehuis gebouwd. 

De OLDO-lijn was ook bestemd voor goederenver-

voer  en veetransport.  De lijn bleek echter moeilijk 

te exploiteren, o.a. door het toenemende autobus-

vervoer, de afname van goederenvervoer en na 1930 

door de crisis. De N.V. Nederlandsche Spoorwegen 

(sinds een fusie in 1917) besloot daarom om aparte 

lokaalspoorlijnen op te heffen. De laatste trein over 

de OLDO-lijn reed  op 14 mei 1935. Op diezelfde dag 

werd echter de autobuslijn Deventer – Ommen in 

gebruik genomen, met evenveel feestelijkheden als 

bij de eerste trein in 1910… 

Station Diepenveen-Oost kreeg na de sluiting in 1935 

allerlei functies, zelfs als Groene Kruisgebouw. Het 

is uiteindelijk gesloopt in 1986. Dankzij de histori-

sche vereniging staat er nu  een tegeltableau, dat 

voorheen in de muur van het stationsgebouw was 

gemetseld. Bij de onthulling van het monument in 

2004 reed er weer een treintje op luchtbanden over 

het nog bestaande deel van de spoordijk, richting 

Eikelhof. 

Halte De Hoek wordt met een bordje aangegeven op 

het terrein van de Sallandsche Golfbaan.

Bij voormalig station Eikelhof  staat als herinnering 

aan het verleden nog een vooroorlogse slagboom.  

gaan. En stond er dan een stoel op het perron klaar…  

Vlakbij woonden toen meer invloedrijke families:  

baron Stratenus op Nieuw Rande en burgemeester W. 

J. Doffegnies (tussen 1896 en 1916). Met de trein was 

het overgens praktischer om te reizen want er waren 

in die tijd nauwelijks verharde wegen die geschikt 

waren voor auto’s. Zo konden familieleden en bezoe-

kers makkelijker in  Diepenveen komen en de ‘heren’ 

waren snel in Apeldoorn, Den Haag of Amsterdam. 

Station Diepenveen aan Sallandsweg was een hoog 

gebouw met woonvertrekken voor de stationschef, 

een wachtkamer, een loket, toiletten en een goe-

derenloods. Vanaf 1910 kreeg het station de naam 

‘Diepenveen-West’, omdat er toen een station aan de 

oostkant werd geopend.  

Alle haltes werden tussen 1918 en 1921 opgeheven.  

Het station bleef geopend tot mei 1936 en kort ge-

durende het begin van WO2; de lijn is diverse malen 

gebombardeerd. Het gebouw werd in 1970 gesloopt. 

De spoorlijn bestaat op het traject door Diepenveen 

nog steeds voor een groot deel uit enkel spoor.  

¬ 1910 Lokaalspoorweg Deventer – 
 Ommen (OLDO)
Het plan om een rechtstreekse lijn naar Raalte aan te 

leggen werd pas in 1910 gerealiseerd met een lo-

kaalspoorweg. Deze werd aangelegd door de Over-

ijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij Deventer 

- Ommen  (OLDO) en geëxploiteerd door de Staats-

spoorwegen .  

Het tracé ging vanaf station Staatsspoor Deventer 

via halte Boksbergerweg, halte De Platvoet en boog 

daarna af naar de oostkant via het grote station Die-

penveen- Oost, over landgoed De Hoek met een eigen 

stopplaats en tenslotte naar Eikelhof. Volgens overle-

vering zwaaide de huisknecht van huize De Hoek met 

een lantaarn als de trein moest stoppen voor meneer…  

Station	Diepenveen	West.	Uit	de	richting	Deventer	nadert	een	trein.	
Aangezien	het	traject	Deventer-Zwolle	in	1953	werd	geëlektrificeerd	
is	de	foto	van	na	dit	jaartal.

Station	Diepenveen	West	gezien	in	de	richting	Olst.	Goed	te	zien	is	
de	spoorwegovergang	met	de	Sallandsweg.
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¬ 1910:
Stations en stopplaatsen tussen Deventer en Olst 

Station Deventer • 44,1km (vanaf Arnhem) - Boksber-

gerweg • 45,6 km -  De Platvoet • 47,6 km - Rande • 

48,3 km - Station Diepenveen West • 50,6 km - Puin-

weg • 41,4 km - Hoenlo • 53,1km - Station Olst • 

55,5km 

Stations en Stopplaatsen tussen Deventer en Wesepe:

Station Deventer0. 0 km – Boksbergerweg. 1,5 km – 

De Platvoet. 2,1 km – Station Diepenveen-Oost. 3,6 

km – Hoek .5,4 km – Station Eikelhof. 7,5km – Station 

Wesepe. 9,80 km 

Informatie o.a. 

Wiebe van der Velde. 

Overijsselsche Lokaalspoorweg-Maatschappij 

Deventer-Ommen.  Spoorweg van Deventer over 

Raalte naar Ommen. Rosmalen 2000.

Lamberthe de Jong.

Deventer Jaarboek.Deventer 2011, pag.  42-45

www.stationsweb.nl; wikipedia 

Station	Eikelhof	in	1943

Tableau	overgebleven	van	EikelhofTableau	overgebleven	van	Diepenveen	-	Oost.	Aan	de	Boschhoek-
weg	in	Diepenveen.
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blauwe steen, elektrisch aangedreven worden. 

Van nu af aan kan hij naast het gemengde graan ook 

andere mengvoeders maken. Hij verkoopt  ze onder 

eigen naam, als KB-krachtvoer. Ook is hij wederver-

koper voor Piet Sluis en Calvé, m.n. voor die pro-

ducten die hij zelf nog niet kan fabriceren. Naast zijn 

handel in kolen en kunstmest heeft hij ook nog het 

agentschap voor van Gend en Loos. De zaak loopt 

goed want transportfiets en bakfiets hebben vrijwel 

direct gezelschap gekregen van een T-Ford. In de 

optocht van 1938, ter gelegenheid van de 40-jarige 

regeringsperiode van Koningin Wilhelmina, is de firma 

vertegenwoordigd met een fraaie reclamewagen. 

In ’t dorp wordt dan ook al van “Gaitjan de Koare” 

gesproken.

In 1932 is er ook vergunning afgegeven voor het bou-

wen van een woonhuis, vlak naast het bedrijfspand 

(Rande 77a, later Slingerbos 11.) Het woonhuis komt 

vlak voor de trouwdag klaar. 

Op 4 juni 1932 trouwt Gerrit Jan Karenbeld met An-

tonia Johanna (Tonia) van Putten, die meestal Teupie 

genoemd wordt. Zij is in 1909 in Diepenveen op het 

Hanendorp geboren, waar haar ouders naast een 

kruidenierszaak ook een café drijven; het in die tijd 

bekende café “de Rode Haan”.

Zij krijgt na het trouwen niet alleen te maken met het 

drukke zakenleven, maar ook met het opvoeden van 

drie zoons die, nog voor de oorlog uitbreekt, geboren 

worden: Arend, Henk (Pier) en Hans.

De firma Karenbeld
  

In 1925 komen Arend Karenbeld (1881-1947) en zijn 

vrouw, Johanna van Putten(1886-1980) met vier kin-

deren vanuit Epe naar Diepenveen. Ze gaan wonen op 

boerderij “Het Midden Klooster”, op dat moment in bezit 

van Hendrik Jan Hemeltjen, die zelf in de lanterskamer 

woont, maar het boerderijgedeelte verhuurd heeft.

Hun tweede zoon, Gerrit Jan (Gaitjan), verder te noemen 

GéJé, geboren op 24 juni 1907 in Welsum, begint na 

z’n militaire diensttijd voor zichzelf en gaat veevoeders 

fabriceren. De eerste schreden op het ondernemerspad 

zijn nog zeer eenvoudig. Hij koopt diverse soorten graan 

in, strooit die uit over de vloer van de deel en veegt ze 

bij elkaar tot gemengd graan. Op een transportfiets vent 

hij zijn kippenvoer uit bij z’n allereerste klanten.

¬ Slingerbos
Als zijn ouders met broers en zus in 1930 naar Weer-

selo (vlak bij Hengelo Ov.) verhuizen, heeft Gerrit-Jan 

al een opslagruimte in de Slingerbos. Eind 1930 wordt 

al om uitbreiding gevraagd, omdat GéJé ook in kolen 

handelt en daarvoor opslagruimte nodig heeft.

In 1933 volgt er een aanvraag  om verder te mogen 

uitbouwen. Zo komt er rechts van het schuurtje een 

pakhuis met inpandig een kantoortje. Links van het 

eerste pand is de opslag voor kunstmest, de derde 

poot van het bedrijf.

Belangrijkste element binnen het nieuwe pakhuis 

is echter de maalderij. Het is de eerste maalderij in 

Diepenveen waarbij de molenstenen, hoogwaardige 

..met	transportfiets	op	weg	naar	de	eerste	klanten.
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¬ Na de bevrijding
Na de oorlog leveren paard en wagen voorlopig nog 

volop hun aandeel in het vervoer, al duurt het niet lang 

of de eerste vrachtwagen komt weer in beeld. Het 

wordt een GMC, een geweldige benzineslurper, maar 

zo sterk als een beer, wat goed van pas komt in de 

soms onbegaanbare zandwegen van het naoorlogse 

Diepenveen. Deze GMC gaat nog een opmerkelijke 

rol spelen in een bijzonder schoolreisje van de lagere 

school, maar dat is een verhaal apart. Voormalige 

legerauto’s blijven ook naderhand nog in trek. 

In 1947 wordt het gezin uitgebreid met een vierde 

zoon, Jan. Weer geen meisje. Naast haar opvoedkun-

dige taak heeft ma Karenbeld ook een stevig aandeel 

in het reilen en zeilen van de zaak. Niet alleen met het 

dagelijks zetten van koffie en thee voor het personeel, 

maar ook als gastvrouw is ze regelmatig druk in de 

weer. Het kantoor is niet de meest geschikte plek om 

vertegenwoordigers en betalende boeren te ontvan-

gen. Vooral die laatste categorie krijgt een aparte 

behandeling en daar wordt bij de afrekening ook op 

gerekend. Niet voor niets heeft de boer zijn beste pak 

aangetrokken. In de voorkamer van het woonhuis, 

achter de schuifdeuren, speelt zich het ritueel af. De 

kolenhaard is er extra voor aangemaakt. Met een 

goede sigaar en een stevige borrel wordt de betaling 

bezegeld, waarna er meestal nog een geanimeerd ge-

sprek volgt. Tijdens dit gesprek zet  pa Karenbeld  zijn 

beweringen meestal kracht bij met z’n alom bekende 

woorden: “feitelijk, inderdaad!”

 

¬ Kolen- kunstmest- zaaigranen- 
 pootaardappelen
De afdeling kolen wordt behoorlijk uitgebreid als hij 

een kolenhandel uit Deventer en Wesepe overneemt. 

De kolenwagons worden gelost bij het dan nog be-

staande “Station West” in Diepenveen. 

Daarnaast komen er trailers met kolen uit Duitsland en 

levert de gasfabriek uit Deventer cokes. Ook turf valt 

¬ Oorlogsjaren
In 1939 is er oorlogsdreiging en algehele mobilisatie. 

Ook GéJé moet zich melden, maar hij krijgt gedeelte-

lijk zakenverlof. Hij blijft buiten het oorlogsgeweld als 

hij vlak voor het uitbreken van de oorlog wordt over-

geplaatst van het Betuwse Ochten naar Hilversum.

Na de capitulatie kan hij zich weer helemaal aan de 

zaak wijden en wordt van alles ondernomen om aan 

de kost te komen. Hij handelt in rijst, zeep en zamelt 

zelfs bladeren van braamstruiken in om die door te 

verkopen voor het maken van thee. 

Ook wordt er een havermoutpletmachine aange-

schaft, waarmee een stevig aandeel geleverd kan 

worden in de voedselvoorziening. Op het laatst van 

de oorlog kloppen voedselhalers uit het hongerende 

westen regelmatig aan voor een zakje havermout. Een 

Amsterdamse banketbakker, op transport gezet naar 

Duitsland, is in Diepenveen uit de trein gesprongen 

en vindt onderdak bij Karenbeld. Hij krijgt een overall 

aangemeten en werkt overdag onopgemerkt mee in 

de zaak. Hij is al weer vertrokken als in het najaar van 

1944 Duitse inkwartiering volgt. Het zijn geen onaar-

dige mensen, maar ze geloven nog wel in de eindover-

winning. Het einde is echter in zicht, al wordt vlak voor 

de bevrijding de zorgvuldig onder stro verstopte per-

sonenauto ontdekt en afgevoerd. Tegelijkertijd worden 

er enkele transportfietsen meegenomen.

De vrachtauto is al eerder opgeëist, waardoor er 

voortaan met paard en wagen gewerkt wordt. Op deze 

combinatie doen de Duitsers regelmatig een beroep 

voor het vervoeren van wapens. 

Zo ook een keer om afweergeschut van Zutphen naar 

Deventer te vervoeren. Pa Karenbeld, die vreest dat 

hij paard en wagen nooit meer terug zal zien, neemt 

dan het besluit zelf het vervoer op zich te nemen. Het 

wordt een hachelijke onderneming omdat er vlak bij 

de IJsselbrug een luchtaanval plaatsvindt. Het paard 

slaat op hol en komt pas op de Boxbergerweg tot 

bedaren.

Optocht	in	1938Eerste	bedrijfsruimte	aan	de	Slingerbos
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¬ Mengvoeders centraal
Binnen het uitgebreide assortiment blijven de veevoe-

ders toch steeds de boventoon voeren. De molenste-

nen hebben vlak na de oorlog al afgedaan en plaats 

gemaakt voor een hamermolen van 15 pk. Halverwege 

de jaren vijftig vindt er een zeer ingrijpende verande-

ring plaats. Er wordt de hoogte in gebouwd, er wordt 

een aantal silo’s gebouwd en in de maalderij komt een 

nog zwaardere hamermolen (50pk). Het graan wordt 

via een elevator omhoog gebracht, waarna in twee 

mengketels de samengestelde voeders gefabriceerd 

worden. 

GéJé brengt steeds meer zelfgemaakte producten op 

de markt, samengestelde mengvoeders voor melkvee, 

mestdieren en fokdieren. Het gemengde graan staat 

hoog aangeschreven. Het gebruik van een zogenaam-

de trieur is daar debet aan. Met dit apparaat worden 

alle ongerechtigheden uit het graan verwijderd, zodat 

schoon kippenvoer afgeleverd kan worden. Wat hij 

zelf niet kan maken, rundveebrokken (biks) en rund-

veekoeken, betrekt hij van UTD, voorheen Calvé. 

Voor de inkoop van granen gaat hij dinsdags om de 

veertien dagen naar de graanbeurs in Groningen. 

Ook koopt hij wel graan in bij de boeren. De opgesla-

gen rogge en haver worden op bestelling vermalen. 

Havermeel en roggemeel zijn meestal bestemd voor 

het vee, maar met name roggemeel gaat ook wel naar 

de bakker die er dan voor de betreffende boer grote 

roggebroden van bakt.

¬ Niet de zaak alleen
Naast zijn drukke bestaan maakt GéJé zich ook buiten 

het bedrijfsleven verdienstelijk. Voor de oorlog maakt 

hij al deel uit van de oudercommissie van de lagere 

school, waaraan pas in 1959 een eind komt.

Hoogtepunt is zijn aandeel in de eerste schoolreis 

naar Vaals, waarbij hij z’n GMC beschikbaar stelt voor 

vervoer en hij zelf achter het stuur kruipt. Regelma-

dan nog steeds onder de brandstoffen, aanmaakturf 

maar ook harde turf, en niet te vergeten, bruinkool-

briketten waarmee sommige bakkers hun ovens nog 

stoken. Kolen worden in de zomer tegen lagere prijzen 

aangeboden, de zogenaamde zomerkolen. Als die dan 

in dat jaargetijde afgeleverd kunnen worden, scheelt 

dat ’s winters ook weer in opslagruimte.

In die jaren is de kolenkachel nog de voornaamste 

verwarmingsbron. Elke huishouding moet een be-

hoorlijk bedrag van het gezinsinkomen besteden aan 

kolen. Te veel om vaak in een keer te betalen; vandaar 

een systeem met gespreide betaling.

Het zijn de laatste hoogtijdagen van de kolenhandel, 

want de aardgasvondsten bij Slochteren luiden een 

nieuw tijdperk in. Voorlopig spelen de kolen echter 

nog een hoofdrol en is er gebrek aan opslagruimte. Al 

met al is er een voortdurend gebrek aan opslagruimte. 

In 1951 koopt GéJé een enorm stuk, naast zijn zaak 

gelegen, grond en vraagt een vergunning om daarop 

een loods te mogen bouwen. Het nieuwe bouwsel 

heeft een afmeting van 20X30 meter en is bijzonder 

functioneel. De auto’s kunnen door het middenpad 

naar binnenrijden en links en rechts hun lading kwijt 

of opladen. Aan beide kanten zijn er diverse comparti-

menten waar kolen, kunstmest en granen opgeslagen 

kunnen worden.

De Jakobsladder vergemakkelijkt het laden en lossen. 

De volautomatische kolenmachine is een primeur in 

de omgeving. De kolen worden gebroken, op soort ge-

zeefd en daarna automatisch afgetapt op een half mud 

(halve hectoliter). 

Ook kunstmest is een belangrijke bedrijfstak geworden. 

De opgeslagen losse kunstmest wordt in zakken gedaan 

en afgeleverd. De komst van een automatische zak-

kenheffer is ondertussen met gejuich ontvangen, want 

vooral zakken met kunstmest wegen nogal wat.

De handel in pootaardappelen en zaaigranen is sterk sei-

zoensgebonden en speelt zich vooral in het voorjaar af.

Reclame	 “Feitelijk,	inderdaad!”
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gemengde bedrijven in Salland betekent dat weinig 

toekomstperspectief. Het aantal boerderijtjes dat 

door burgers gekocht wordt, en tot landelijke woning 

verbouwd wordt, neemt hand over hand toe.

Bovendien komt het werken met contracten in zwang. 

Grote veevoederbedrijven sluiten op voorhand een 

contract af met boeren die aan het eind van de mes-

terij een vast bedrag uitbetaald krijgen. GéJé ziet hier 

helemaal niks in en is van mening dat hiermee de boer 

niet langer een vrije ondernemer is, maar met handen 

en voeten aan de veevoederfabrieken overgeleverd is.

Zoon Hans trouwt in 1964 en gaat naast de zaak in het 

ouderlijke huis wonen.

Pa en ma Karenbeld gaan iets verder weg wonen, aan 

de Molenweg. 

In die jaren ziet Géjé steeds minder toekomst voor een 

veevoederbedrijf. Zoon Hans ziet nog wel perspec-

tief, maar dan zullen sommige zaken misschien toch 

anders aangepakt moeten worden; bijvoorbeeld door 

gebruik te gaan maken van bulkvervoer en te gaan 

samenwerken met andere zelfstandige molenaars in 

de omgeving. 

Verschil van opvatting over voortzetting van de zaak, 

maar misschien ook wel botsende karakters, leiden er 

toe dat Hans eind 1967 de zaak verlaat en naar Twello 

verhuist.

GéJé moet alleen verder en zoekt contact met col-

lega Dieperink uit Wesepe om zijn zaak over te doen. 

Vrachtwagens en grondstoffen worden van de hand 

tig stelt hij z’n vrachtwagen ook beschikbaar aan de 

Diepenveens Sport Club voor het ophalen van oud-pa-

pier. Na de watersnoodramp van 1953 neemt hij deel 

aan het vervoer van goederen naar het getroffen Zee-

land. Daarnaast is hij donateur van alle Diepenveense 

verenigingen, sponsort ze van tijd tot tijd en stelt de 

nodige prijzen beschikbaar voor de verloting tijdens 

de jaarlijkse uitvoeringen. De plattelandsjongeren kun-

nen daarbij elk jaar op een nieuwe fiets rekenen.

Na beëindiging van de zaak zet GéJé zich nog jaren-

lang in voor de jaarlijkse rommelmarkt van de kerk.

¬ Zoon Hans in de zaak
In 1957 komt zoon Hans in de zaak. Dat is geen ver-

rassing. Van jongs af aan is hij hevig geïnteresseerd in 

alles wat zich in en om het bedrijf afspeelt.

Hans moet tussentijds nog in militaire dienst, maar als 

hij in 1960 terugkeert uit de Nederlandse Antillen pakt 

hij de zaak letterlijk en figuurlijk stevig op. In de tus-

sentijd is de Coöperatie van Diepenveen opgeheven 

en opgegaan in die van Raalte. Een ondernemende 

Hans ziet hierin een mooie kans om nieuwe klanten 

voor de firma te winnen, ook al omdat hij deskundig 

advies kan geven nadat hij in Wageningen diverse 

diploma’s heeft behaald.

Reclame blijft in al die jaren ook een belangrijk on-

derdeel van de bedrijfsvoering, soms verpakt in korte 

bondige zinnen maar ook in paginagrote advertenties. 

De klanten komen niet alleen uit Diepenveen, maar 

ook uit de wijde omtrek: Olst, Wijhe, Broekland, Raalte 

en later ook uit Schalkhaar en Bathmen. In die dagen 

werken er acht mensen bij de firma en zijn er dagelijks 

4 vrachtwagens in bedrijf.

 

¬ Einde bedrijf
Na de oorlog verandert het aanzien van agrarisch Ne-

derland aanzienlijk. Het begrip grootschaligheid staat 

hoog in het vaandel. Voor de doorgaans niet zo grote 

Voormalig	landhuisje	Molenweg	19

Pa	en	ma	Karenbeld	voor	de	rhododendrons
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gedaan, terwijl hij zijn klanten probeert mee te nemen 

naar Dieperink. Het bedrijfspand wordt In 1973 ver-

kocht aan de Deventer bouwonderneming Hardonk en 

Ebenau die het als opslagruimte gebruikt.

¬ Aan de Molenweg
Pa en ma Karenbeld wonen sinds 1964 in het prachtig 

gelegen, pittoreske, landhuisje Molenweg 19. Hoe-

wel ma Karenbeld al jarenlang met haar gezondheid 

tobt en daarnaast vreselijk aan reuma lijdt, is het pa 

Karenbeld die als eerste overlijdt. Op 6 februari 1985 

wordt hij geheel onverwacht door een hersenbloeding 

getroffen en hij overlijdt nog diezelfde dag. De rouw-

stoet rijdt nog één keer langs het bedrijf in de Slinger-

bos dat hij ooit uit de grond stampte. Zelf heeft hij niet 

meer kunnen meemaken wat er van geworden is. Met 

de bouw van een appartementencomplex werden de-

finitief de laatste sporen van een stukje Diepenveens 

industrieel erfgoed uitgewist. 

 Ma Karenbeld kan en wil niet alleen in de Molenweg 

blijven wonen en vindt onderdak in Sparrenheuvel. 

Hoewel ze nog tal van bekenden om zich heen heeft, 

Foto	van	schilderij	van	het	bedrijf	begin	vijftiger	jaren.

Afdruk	van	een	enveloppe

kan ze het verlies maar moeilijk verwerken. Uiteindelijk 

sterft ze in 1991, op 3e kerstdag.

Het karakteristieke huisje aan de Molenweg is onder-

tussen vervangen door een nieuwbouwhuis. Het oor-

spronkelijke woonhuis, Slingerbos 11, is nog blijven 

bestaan.

De Oorlog

¬  Mieke Bussink heeft de Historische Vereniging Di-

epenveen een kostbaar geschenk gegeven: een boek 

met persoonlijke aantekeningen, officiele aanzeggin-

gen, krantenknipsels uit de Tweede wereldoorlog en 

een verzetskrant. Het boek begint op 10 mei 1940: “De 

zwartste dag uit Neerlands Geschiedenis” , aldus M.E. 

Bussink, in prachtig lopend schoonschrift.

De eerste aantekeningen eindigen op woensdag 15 mei: 

“Wapenstilstand!” Op de volgende bladzijde is 

deze aantekening te lezen: “De allereerste kranten-

berichten heb ik niet uitgeknipt. Jammer genoeg. Ieder-

een dacht dat het niet lang zou duren.”

Daarna volgen krantenknipsels, advertenties en officiele 

opdrachten om te collecteren voor de Winterhulp, 

opruimwerkzaamheden bij de spoorbaan te verrichten 

etc. Het boek eindigt 7 mei 1945.

In een van de volgende Nieuwsbrieven zal in een artikel 

uitgebreid ingegaan worden op dit waardevolle knipsel-

boek. 
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Het Loohuis is een complex van boerderij, schuur, bak-

huisje en open kapschuur met kippenhok. Het complex 

ligt beeldbepalend op een klein akkergebied, dat wordt 

omringd door de landgoederen Roobrug en Oud - en 

Nieuw Rande en is gelegen aan de Sallandsweg te Die-

penveen.

Het Loohuis is door zijn fraaie ligging, het mooie bouwvo-

lume met de grote rieten kap en onderschoer, de authen-

tieke balkgebinten en de authentieke indeling van het 

geheel, alsmede vanwege de eeuwenoude geschiedenis 

aangewezen als gemeentelijk monument.

¬ Het Loohuis, hofhorig goed, 1412-1523
Het Loohuis was van 1412 tot 1523 een hofhorig goed van 

het Kapittel van St Lebuïnus te Deventer. Tot de 10e eeuw 

waren de kapittels (samenleving van geestelijken) direct 

verantwoording schuldig aan de bisschop. In de 10e 

eeuw werden de kapittels zelfstandig en mochten ze een 

eigen vermogen vormen. 

Het leenstelsel ontstond in de Karolingische periode, ca 

800. De organisatie van het leenstelsel kunnen we het 

beste vergelijken met een piramide. Onderaan bevond 

zich de horige, dienstbaar aan zijn heer. Boven hem 

stonden de grootgrondbezitters, kerk en adel, die aan de 

heerser hun diensten moesten verlenen. 

Dienstbaarheid in ruil voor militaire en economische 

bescherming was het sociale bindmiddel van de middel-

Historie van het Loohuis en haar 
bewoners

Op weg over de Sallandsweg richting IJsseldijk doemt 

even over het spoor een prachtige oude Saxische boerderij 

op. Deze boerderij heet het Loohuis en is een van de oudste 

boerderijen van Diepenveen. Het Loohuis heeft een lange 

historie en haar authentieke uitstraling vraagt om een histori-

sche verdieping.

¬ Naam en ligging
Het Loohuis is een oud erf, dat in 1412 voor het eerst in 

de archieven voorkomt. Het Loohuis werd aanvankelijk 

“dat guet ten Colcke” genoemd. Reeds in de 15e eeuw 

veranderde deze naam in Kolkynck. In de 17e en 18e 

eeuw werden de namen Kolkink en de nieuwe naam 

Loohuis naast elkaar gebruikt. Vanaf ca 1800 werd de 

naam Loohuis de gangbare naam van dit erf. 

Waar de naam Kolkink vandaan komt is niet met zeker-

heid te zeggen. Kolkink zou kunnen zijn afgeleid van kolk, 

een waterpoel ontstaan als gevolg van een dijkdoor-

braak, echter een kolk in de abijheid van het Loohuis is 

niet bekend. De latere benaming Loohuis zou kunnen 

zijn afgeleid van loo. Loo betekent open plek in het bos. 

In de 16e en 17e eeuw zijn in de directe omgeving van 

het Loohuis diverse bossen en bosjes aangelegd. Het 

lijkt aannemelijk dat het de naamgeving van het Loohuis 

hiervan is afgeleid.

Het Loohuis was één van de zestien gewaarde erven in de 

Marke Rande. 

Het	Loohuis	in	1970
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zettingen plaats van hofhorige goederen in leengoederen. 

Het Loohuis veranderde van hofhorig goed in leengoed 

tussen 1518 en 1544, waarschijnlijk in 1523.

Aanvankelijk was het Loohuis een leengoed van de 

Proosdij te Deventer. Na de reformatie werd het bezit van 

kloosters en proosdijen verdeeld. Er brak een langdurige 

twist uit over de verdeling van deze goederen tussen 

de drie IJsselsteden (Kampen, Zwolle en Deventer) en 

de Ridderschap. Op 16 oktober 1669 werd een verdrag 

afgesloten, waarin werd bepaald dat de goederen  van de 

Proosdij van St. Lebuïnus te Deventer zouden toekomen 

aan de stad Deventer. Het beheer van de goederen werd 

door de magistraat opgedragen aan een rentmeester. 

In het Repertorium op de leenregisters van de leen- en 

hofhorige goederen van de Proosdij van St. Lebuinus te 

Deventer worden de leenmannen van het Loohuis ge-

noemd. Overigens waren deze leenmannen op hun beurt 

weer leenheer, omdat zij de goederen weer “verpachtten” 

aan boeren.

De leenmannen in de periode 1544-1761 waren: Gert 

Swaefken (1544), Henrick Swaefken (1571), Theodorus 

Scherft als volmacht van Anna Zwaefken (1629), Anna Maria 

Swaefken onder hulderschap van haar man Phillipus Jo-

sephus de Smet (1694), Henrick Antonie de Brederode als 

volmacht van Angelina Sybilla Josephina de Smet (1724), 

eeuwse maatschappij. De leenheer kon de horigen oproe-

pen tot gewapende dienst. Bij nood en onraad moest de 

leenheer op zijn beurt de horigen helpen en beschermen. 

De heren waren gerechtigd lenen te exploiteren. Horigen 

of onvrijen mochten niet verhuizen en waren verplicht 

hand-  en spandiensten ten behoeve van hun leenheer te 

verrichten.

In het Repertorium op de leenregisters van de leen- en 

hofhorige goederen van de Proosdij van St. Lebuinus te 

Deventer (Mensema, 1981) worden de horigen, die tus-

sen 1412 en 1523 op ten Colcke woonden, genoemd. Dit 

waren: Wermbolt Geryszone (1412), Johan Wernerszoen 

(1434), Dircke Geertssoen (1453), Berend, zoon van Wil-

lam Geerts, broer van Dircke Geertssoen, Berend was 

gehuwd met Gerthe en kreeg een dochter Alijt;(1460), Eg-

bert to Overbrynck (1482), Menso Averbrynck, hij was een 

zoon van Egbert Overbrynck (1506) en Wyllem Averbryn-

ck, ook hij was een zoon van Egbert Overbrynck (1516).

¬ Het Loohuis, leenroerig goed, 1523- 
 ca 1800
Aan het einde van de middeleeuwen wijzigden de leenver-

houdingen zich sterk en waren naast de formele rechten 

en verplichtingen de meer krijgskundige aspecten weg-

gevallen. Zo vonden tussen 1500 en 1560 nogal wat om-

Familie	Vlaskamp	ter	gelegenheid	van	het	huwelijk	van	de	oudste	dochter	Gerhardina	Johanna	Vlaskamp		in	1911.	Van	links	naar	rechts:	Johan-
nes	Everhardus	V,	Lambertus	Johannes	V,	Johannes	V,	Gerhardina	Johanna	V,	Albertus	Antonius	Klumper,	Antonia	Brinkman,	Johanna	Lamberdi-
na	V.	en	Antonie	Vlaskamp.	Foto	1911.
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Foto	ter	gelegenheid	van	het	40-jarig	huwelijk	van	Hendrikus	Veld-
wachter	en	Hendrika	Scheperman,	foto	genomen	in	1905	aan	de	
achterzijde	van	het	Loohuis.	

Op	de	foto:
1	  Hendrikus Veldwachter	 11	Hendrikus	Veldwachter
2   Hendrika Scheperman	 12	Johanna	Sprikkelman
3	  Evert Jan Veldwachter	 13	Hendrik	Johan	Veldwachter
4   Frederika Veldwachter	 14	Egbert	Jan	Veldwachter
5   Albert Jan Alferink 	 15	Hendrik	Veldwachter
6   Jan Hendrik Alferink	 16	Hendrik	Veldwachter
7			Johanna	Hendrika	Onink	 17	Zwaantje	Johanna	Veldwachter
8			Antonie Veldwachter	 18	Geertrui	Maneschijn
9			Albert Veldwachter	 19	Herman	Johannes	Veldwachter
10	Hendrika Alferink	

De	personen	die	op	het	Loohuis	hebben	gewoond,	zijn	cursief	
weergegeven.

Johanna Catharina van Markel (1738) en Hendrik Fredrik 

Bouwer (1761). Deze leenmannen woonden allen op het 

direct aangrenzende Smets Rande.

Zij verpachtten het Loohuis weer aan boeren, zo komen 

we de volgende namen tegen: Henrick Loehuis (1601), 

Jan Loohuijs (1660, 1675, 1719), Rijkelt Jansen Loohuis 

x Aaltjen Willems (1720), Jan Berents Lohuis (1721), Jan 

Lohuis (1729) en Teunis Loohuis (1742, 1748). De bewo-

ner kreeg in in de periode vóór 1815 meestal de naam 

van het erf als achternaam.

¬ Vijf generaties Brinkman op het Loohuis,  
 1761-ca 1898

In 1761 koopt Lambert Brinkman erve het Loohuis. Hij 

is de eerste landbouwer, die eigenaar werd van dit erf. 

Dit beeld is typerend voor de eigendomssituatie van 

boerenerven in Oost-Nederland. Aanvankelijk waren de 

boerenerven in handen van de Kerk en de Adel, vervol-

gens kwam ook de welgestelde burgerij uit de steden 

op de grondmarkt en in de 18e eeuw zien we dat de 

landbouwers zelf boerderijen en grond kochten.

Na Lambert Brinkman zijn er nog vier generaties Brink-

man op het Loohuis woonachtig en werkzaam geweest. 

De geslachten Brinkman die op het Loohuis hebben 

gewoond en gewerkt zijn:

- Lambert Brinkman (overleden 1813) x 

   Wilmiene Hendriks;

- Hendrik Brinkman (1758-1837) x 

   Harmina Zomerhuis (1753-1833);

Op het Loohuis rustten oude rechten, die aanvankelijk 

in bezit waren van het Pestengasthuis, maar later waren 

overgenomen door de stad Deventer. Begin 19e eeuw 

betaalde Hendrik Brinkman zes en een half mudde 

rogge en twee en een half mudde gerst aan de stad 

Deventer. Hij kocht deze oude rechten in 1819 af voor 

een bedrag van f 740,-.
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- Hendrikus Brinkman (1793-1875) x 

   Antonia Veltkamp (1794-1872);

Op 23 maart 1825 werd het Loohuis overgedragen aan 

Hendrikus Brinkman, dan nog ongehuwd “doch zul-

lende trouwen”. De acte vermeldt nog het volgende: 

“verbindende zig onzen bovenvermelde zoon bij 

ondertekening dezes mij en mijne vrouw zijne ouders 

te onderhouden en te kleeden en te voeden kost en 

inwooning te geven bij hen aan huis of in onze wooning 

tot onzen dood”.

- Johannes Brinkman (1827-1904) x 

   Gerritdina Joxhorst (1836-1918);

- Antonia Brinkman (1864-1954) x 

   Johannes Vlaskamp (1854-1944).

Johannes Vlaskamp verkocht het Loohuis op 22 

november 1897. Op 29 januari 1898 vertrok het gezin 

Vlaskamp met de schoonouders Johannes Brinkman en 

Gerritdina Joxhorst naar een boerderij in de buurtschap 

Overwetering te Olst.

¬ Eigendomssituatie in de twintigste eeuw
Het Loohuis werd op 22 november 1897 door Weijer 

Anthony Cost Budde voor f 7000,- gekocht van Johan-

nes Brinkman. Daarmee kwam het Loohuis weer in 

handen van niet-agrariërs. Het Loohuis was weer een 

pachtbedrijf. In vroegere tijden was het Loohuis gelieerd 

aan Smets Rande. De eigenaren van het Loohuis in de 

Gerrit	Oosterkamp	(links)	en	Hendrika	Alferink	(rechts),	foto’s	ca	1915

Wilhelmus	Grootenhuis	en	Hendrikje	Wesseling,	foto	ca	1960

Roggemaaien,	v.l.n.r.:	onbekend,	Gerrit	Nieuwenhuis,	nog	net	
zichtbaar	op	de	bok	Wilhelmus	Grootenhuis,	Anton	Kerkmeijer	
(stationchef	op	het	nabijgelegen	station)	en	Cornelis	Kluin,	
foto	ca	1935.
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20e eeuw waren woonachtig op Oud Rande. 

-  Weijer Anthony Cost Budde (1848-1907) x 

 Hermina Maria Petronella Hoogeveen (1855-1942); 

- Jan Homan van der heide (1865-1945) x 

 Cornelia Elisabeth Maria Hamers (1868-1957);

Het Loohuis werd op 19 juni en 3 juli 1928 op een open-

bare veiling gekocht door de heer Jan Homan van der 

Heide uit Bemmel. Naast het Loohuis waren bij de koop 

inbegrepen De havezate Oud Rande, een tuinmans-

woning en de boerderij grenzend aan Oud Rande. De 

totale oppervlakte, inclusief wei- en bouwland, tuinen 

en bos bedroeg ruim 20 ha. Het onroerend goed kostte 

f 51.240,-. 

- Ankersmit BV

Op 15 december 1961 werd het Loohuis, de havezate 

Oud Rande, en de boerderij naast Oud Rande, alsmede 

een arbeiderswoning met een totale oppervlakte van 

ruim 20 ha door de kinderen van het echtpaar  Homan 

van der Heide - Hamers verkocht voor een bedrag  f 

166.000,- aan Ankersmit’s Vastgoedbeleggingsfonds NV.

- Stichting IJssellandschap

Op 19 december 1986 werd het Loohuis en ruim 37 

ha bos, bouw- en weiland door BV Trustkantoor van 

Ankersmit’s Vastgoedbeleggingsfonds verkocht aan de 

Stichting Ijssellandschap voor f 284.333,- . 

¬ De pachters in de twintigste eeuw
Hendrikus Veldwachter kwam ca 1898 vanuit Colmscha-

te naar het Loohuis te Diepenveen. Voorheen woonde 

hij met zijn gezin in Colmschate en was aldaar van 

beroep dagloner. Hendrikus Veldwachter was geboren 

op 1 februari 1835 te Diepenveen en overleden op 10 fe-

bruari 1920 te Diepenveen. Hij trouwde op 20 april 1865 

te Diepenveen met Hendrika Scheperman. Dit echtpaar 

kreeg 4 kinderen. 

Frederika Veldwachter, het tweede kind van het echt-

paar Veldwachter-Scheperman zou de boerderij overne-

men. Frederika Veldwachter was geboren op 

8 juli 1869 te Diepenveen en overleden op 22 maart 

1937 te Olst. Zij trouwde op 28 mei 1891 te Diepenveen 

met Albert Jan Alferink. Albert Jan Alferink was geboren 

op 2 januari 1860 te Raalte en overleden op 24 decem-

ber 1937 te Olst.

Zij kregen 2 kinderen.

Ook daarna ging de boerderij over via de vrouwelijke lijn 

en wel naar Hendrika Alferink. Hendrika Alferink was ge-

boren op 24 maart 1897 te Diepenveen en overleden op 

27 december 1964 te Olst. Zij trouwde op 27 mei 1922 te 

Diepenveen met Gerrit Oosterkamp. Gerrit Oosterkamp 

was geboren op 18 augustus 1893 (ouders: Albert Jan 

Oosterkamp en Christina van Gorssel) te Olst en overle-

den op 25 september 1970 te Olst.

Op 25 maart 1929 vertrok het gezin Oosterkamp met de 

schoonouders Albert Jan Alferink en Frederika Veld-

wachter naar Borgele. Begin jaren dertig verhuisde het 

gezin Alferink-Oosterkamp naar Olst en de gezinsleden 

betrokken het koetshuis van Wijnbergen, waar zij een 

boerenbedrijf startten.

Nieuwkomers op het Loohuis in maart 1929 is het 

gezin Grootenhuis. Zij kwamen uit Averlo. Wilhelmus 

Grootenhuis was geboren op 15 mei 1878 te Raalte en 

is overleden op 20 januari 1964 te Diepenveen. Hij was 

in 1923 te Diepenveen getrouwd met Hendrikje Wesse-

ling. Hendrikje Wesseling was geboren op 7 mei 1888 te 

Staphorst en is overleden op 28 oktober 1966.

Het echtpaar Groothuis - Wesseling kreeg 2 kinderen: 

Foto’s	van	het	Loohuis	uit	2010	

Ligging	van	de	boerderij	“Het	Loohuis”
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	Gerrit	Jan	Preuter,	rogge	maaien	op	de	ouderwetse	wijze,	foto	ca	1990

Antonius Wilhelmus (geboren 1923 te Diepenveen) en 

Hendrika Hermina (geboren 1928 te Diepenveen).

Tevens hadden zij 3 stiefkinderen, dit waren kinderen uit 

een eerder huwelijk van Hendrikje Wesseling.

De boerderij ging in 1953 via de vrouwelijk lijn over naar 

Hendrika Hermina Grootenhuis. Zij was geboren op 27 

november 1928 te Diepenveen en op 6 november 1948 

getrouwd met Jan Albert Preuter. Jan Albert Preuter was 

geboren op 5 november 1927 te Diepenveen. 

Het echtpaar Preuter - Grootenhuis kreeg 2 kinderen: 

Gerrit Jan (geboren 1953 te Diepenveen) en Hendrika 

Wilhelmina (geboren 1957 te Diepenveen).

Op 5 februari 1953 werd er tussen de toenmalige eige-

naresse van het Loohuis, mevrouw Cornelia Elisabeth 

Maria Hamers, weduwe van Jan Homan van der Heide, en 

de pachter Jan Albert Preuter een nieuw pachtcontract 

ondertekend. 

Het contract kende enkele bepalingen, die het gebruik 

van de grond door de pachter aan allerlei regels onder-

wierp. Zo bepaalde lid 4 dat de pachter ten hoogste de 

helft van het weiland eenmaal mag hooien, onder voor-

waarde en voorzover hij het in de winter of in het voorjaar 

te voren met stalmest heeft bemest ten genoege van de 

verpachtster. Hij is verplicht te zorgen dat het gras uiterlijk 

20 juni van stam is. De naweide zal altijd worden beweid. 

De pachter is tevens verplicht de weilanden tijdig en in elk 

geval na aanzegging van de verpachtster te bloten. In lid 

11 staat dat de pachter het gepachte land in goede staat 

zal onderhouden, en stekels, distels, netels en ander on-

kruid zal maaien of trekken, voordat de bloem zich opent. 

Bovendien zal hij de afwatering in orde houden, molsho-

pen slechten, kuilen dichten, mest behoorlijk spreiden en 

verder datgene verrichten, wat voor een behoorlijke be-

handeling van het land nodig is, alles op zijn kosten. In lid 

12 was vastgelegd dat de pachter gedurende de pacht-

tijd geen stalmest mag verkopen of van het verpachte 

verwijderen en aan het einde van de pacht geen stalmest 

mag meenemen zonder schriftelijke toestemming van de 

verpachtster.

Het landbouwbedrijf was een gemengd bedrijf met ca 

10 koeien, varkens, kippen en wat akkerbouw. In 1953 

bedroeg de pacht van de boerderij en de grond (7 ¾ ha) f 

590,-, in 1969 was dat f 1740,- en in 1989 f 7550,-.

Op 21 februari 1993 werd de pacht, wegens het bereiken 

van de 65-jarige leeftijd van de pachter Jan Albert Preuter, 

op initiatief van de Stichting IJssellandschap beëindigd.

In december 1994 is het echtpaar Preuter-Grootenhuis 

verhuisd naar de Schapenzandweg in Diepenveen.

Het Loohuis, van agrarisch bedrijf naar woonhuis

In 1995 werd het Loohuis als burgerbewoning verkocht. 

Daarmee kwam er een einde aan een eeuwenlange agrari-

sche bedrijfsvoering op het Loohuis.

Van 1995 tot 2010 woonde hier de familie Marbach-Sleu-

rink. Thans wordt het Loohuis bewoond door de familie 

Krüs-Brouwer.

 De afgelopen jaren is het Loohuis inpandig ingrijpend 

verbouwd verbouwd. De deel is bij het woongedeelte 

getrokken, de aanvankelijke woonkamer en keuken zijn 

samengevoegd en het keukengedeelte is vernieuwd.   
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Reijer Dorresteijn sr. de laatste 
tuinbaas op Nieuw Rande

Wie kent niet de lange, rechte laan door het bos van 

Stratenus? Ongeveer halverwege deze laan stond het 

buiten “Smets Rande”. Smets Rande was een buiten 

met allure en uitstraling en beleefde haar bloeitijd in de 

18e eeuw. Aan het eind van die 18e eeuw raakte Smets 

Rande in verval, maar de tuinen bleven als onderdeel 

van het nieuw gebouwde “Nieuw Rande” nog twee 

eeuwen in gebruik. Voor een geoefend oog zijn nog de 

oude landschapsvormen en restanten van dit buiten te 

herkennen. Dit artikel gaat over de nadagen van de tuin 

van Smets Rande en haar laatste tuinbaas Reijer Dor-

resteijn sr.

¬ De tuin van Smets Rande als onderdeel 
van Nieuw Rande
Reijer Dorresteijn sr. (189-1950) was de laatste tuinbaas 

van de tuinen van Nieuw Rande. Na zijn dood raakte dit 

grote tuinencomplex – oorspronkelijk deel van Smets 

Rande – in verval. 

In 1853 kocht Albertus Jacobus Duymaer van Twist de 

buitenplaats Smets Rande, die voor het eerst werd ver-

meld in 1603. Van Twist liet het huis afbreken en ongeveer 

200 meter verderop liet hij een nieuw huis bouwen: Nieuw 

Rande. In 1857 liet hij Smets Rande vrijwel geheel slopen, 

maar het bouwhuis en een klein deel van het huis met de 

kelder bleven staan. Ook liet hij het tuincomplex intact. 

Ligging	van	Smets	Rande	op	de	kaart	van	Hottinger	(1783)	met	het	noorden	aan	de	linkerzijde.	Rechts	een	recente	kaart	met	de	ligging	van	
Smets	Rande	binnen	de	zwarte	omlijning.	Er	resteren	slechts	enkele	zichtbare	restanten	van	het	voormalige	Smets	Rande.	
Wel	is	de	lanenstructuur	in	stand	gebleven

Foto’s uit het begin van de vorige eeuw laten zien dat 

op het terrein van Smets Rande een goed onderhouden 

tuincomplex aanwezig was met een aantal hoge, warme 

en lage, koude kassen. Aan de hand van deze foto’s en 

nog aanwezige restanten kunnen we ons daar een beeld 

van vormen. De moestuin werd in tweeën gedeeld door 

een oost - west lopende, nog steeds aanwezige muur, 

die aan de westkant met een ronde hoek en aan de 

oostkant met een haakse hoek ombuigt naar het zuiden. 

Ten zuiden daarvan lag een groot aantal koude kassen. 

Tuinbaas	Reijer	Dorresteijn	senior
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Situatieschets van het sier- en moestuincomplex van het 
voormalige Smets Rande in de eerste helft van de 20e eeuw, 
getekend door mevr. Ir. A. E. Haag.
Tuin	en	moestuin	waren	vanaf	het	voorplein	toegankelijk	via	een	
groot	ijzeren	hek	naast	het	restant	van	het	oude	huis.	Het	voorplein	
is	met	de	bouw	van	de	nieuwe	tuinmanswoning	in	1928	al	veel	
kleiner	geworden.	Behalve	het	koetshuis	staat	ook	dit	huis	er	nog;	
het	plein	is	inmiddels	deels	als	tuin	ingericht.	Ook	de	vijver	is	nog	
aanwezig,	maar	wat	eens	moestuin	was	is	nu	bos	en	struikge-
was.	De	gracht	die	ooit	rond	het	gehele	terrein	en	op	de	kaart	van	
Hottinger	(1783)	staat	aangegeven,	is	langs	de	Schapenzandweg	
nog	herkenbaar,	evenals	de	laan	die	vanuit	het	oosten	recht	op	het	
voormalige	huis	liep.	Ook	de	Schapenzandweg	en	de	laan	langs	de	
zuidkant	van	het	terrein	waren	er	in	1783	al.
Op	de	plaats	van	het	restant	van	het	oude	huis	liggen	nog	wat	
brokken	metselwerk.	Verder	herinneren	het	bouwhuis,	evenals	
de	tuinmuur	en	de	restanten	van	enkele	kassen	aan	wat	eens	de	
moestuin	was,	aan	de	bloeitijd	van	Smets	Rande.	

De	in	1928	nieuw	gebouwde	tuinmanswoning,	foto	ca	1930

Olieverfschilderij	van	het	restantgebouw	van	Smets	Rande	uit	1951	
door	Reijer	Dorresteijn	jr.

Tegen de noordoosthoek van de muur stond een water-

reservoir, ook hiervan zijn nog restanten aanwezig. Direct 

daarnaast stond een hoge Amerikaanse windmolen. Tus-

sen de kas en het huis bevonden zich met buxushaagjes 

afgezette vakken voor rozen en andere bloemen. De 

vijver had een breed grastalud waaromheen een met 

rozen begroeid hekje. Zoon Reijer Dorresteijn jr. geeft op 

een oude situatieschets direct ten zuiden van de vijver 

nog een zeer oude treurbeuk aan. Deze is na de droge 

zomer van 1979 dood gegaan. 

In de periode 1860-1890 was het restant van het Huize 

Smets Rande in gebruik als bergplaats. In 1896 is deze 

bergplaats  door de nieuwe eigenjaar G. J. Th Baron 

Stratenus verbouwd tot tuinmanswoning.

In 1928 werd de vergunning voor een nieuwe tuinmans-

woning door de gemeente afgegeven. Kort daarna is de 

woning gebouwd en vanaf ongeveer 1931 bewoond. 

De oude woning deed tot de sloop in 1951 weer dienst 

als opslagruimte, de kelder is nog langer in gebruik 

geweest. De huidige tuinmanswoning is nog steeds in 

gebruik.

Om het bos, de lanen en het tuincomplex te onderhou-

den was heel wat personeel nodig. Vanaf de bouw van 

Nieuw Rande zijn er verschillende tuinbazen werkzaam 

geweest. Achtereenvolgens waren dit: 

- Jan Willem Wittenberg, van ca 1857 tot 1896

- Johannes van den Berg, van 1896 tot 1902

- Reijer Dorresteijn, van 1903 tot 1950

Reijer Dorresteijn was tuinbaas op Smets Rande van 24 

januari 1903 tot 1950. Hij werd geboren op 19 juli 1865 in 

De Bilt en overleed op 13 februari 1950 te Diepenveen. 

Hij was getrouwd met Cornelia Maria Grootegoed die op 

28 april 1864 werd geboren in Bloemendaal en overleed 

op 8 september 1947 te Diepenveen. Zij kregen drie kin-

deren: Reijer (1893), Maria Johanna (1895) en Johannes 

Arnoldus (1899). Het echtpaar ligt evenals zoon Reijer jr 

begraven op de begraafplaats aan de Roeterdsweg.



N i e u w s b r i e f  n r . 2 6   ¬  1 8

Enkele	foto’s	van	het	uitgebreide	sier-	en	moestuincomplex	op	het	terrein	van	het	voormalige	Smets	Rande	rond	1920.
Foto’s	gemaakt	door	Reijer	Dorresteijn	jr.
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V.l.n.r.:	Tuinbaas	Reijer	Dorresteijn	sr,	Johannes	Arnoldus	Dorresteijn,	Maria	Johanna	Dorresteijn,	echtgenoot	Teunis	de	Waal,	Cornelia	Maria	
Grootegoed	en	Reijer	Dorresteijn	jr.	Foto	circa	1920.

Vóórdat Reijer Dorresteijn op Nieuw Rande kwam 

werken, was hij tuinbaas op landgoed Lindenheuvel 

in Bloemendaal. Via bemiddeling van zijn voormalige 

werkgever, mr. A. W. Philipse, kwam hij te werken op 

Nieuw Rande. Zijn echtgenote Cornelia Maria Groote-

goed zag erg op tegen een verhuizing naar het verre en 

onbekende Diepenveen. In een aan haar gerichte brief 

van 4 februari 1903 probeert Reijer Dorresteijn zijn vrouw 

gerust te stellen: “Ik ben in de keuken in de kost en slaap 

netjes in het groote huis op een kamer en dit bevalt me 

zoo goed dat ik hoop dat je zoo spoedig mogelijk komt. 

Nu over je keuken. Het huis was ontruimd. En Mijnheer 

had gezorgd voor luchten en Mevrouw had de werk-

vrouw schoon laten maken. Het zijn twee flinke kamers, 

houten vloeren, goed behangen en de keuken is ruim-

schoots te bewoonen, plee binnen, kasten enz. Kelder 

goed voor pakhuis zoo groot. Dus mijn is alles nogal 

meegevallen”. Cornelia is kort daarna verhuisd naar Die-

penveen. Uiteindelijk heeft ze altijd met veel plezier op 

het tuincomplex van Diepenveen gewoond. Ze was een 

groot dierenvriend en dieren waren er volop in huis en de 

omgeving. De jachtpartijen van de baron waren haar een 

doorn in het oog. Na een jachtpartij waren er steevast 

weer patrijzen en fazanten die zij miste en waarvan zij 

wist dat ze waren gedood bij de jacht.

Reijer Dorrestein sr. bouwde een vertrouwensrelatie 

op met zijn werkgever baron Stratenus en ontwikkelde 

zich tot ‘rentmeester’ van Nieuw Rande. Aanvankelijk 

woonde de familie Dorresteijn in het restantgebouw van 

het voormalige Smets Rande. Na goedkeuring van de 

bouwtekeningen door de gemeente Diepenveen in 1928 

is op het voorplein van dit restantgebouw in opdracht 

van baron Stratenus een nieuw huis gebouwd. De familie 

Dorresteijn ging in dit huis wonen. Architect van dit 

nieuwe huis was J. Koning uit Deventer. 

In 1939 overleden zowel de baron Stratenus als zijn 

echtgenote. Hun zoon Edouard Antoine bleef als vrijge-

zel op Nieuw Rande wonen. Edouard had weinig oog 

voor het tuincomplex van Nieuw Rande. Nieuw perso-

neel werd niet aangenomen en tuinbaas Dorresteijn ge-

raakte geleidelijk op leeftijd. Toen de laatste op 85-jarige 

leeftijd in 1950 overleed, was de tuin al zwaar in verval. 

Thans is het gehele terrein overwoekerd met bomen en 

struiken en zijn af en toe nog slechts restanten van de 

vroegere tuin te vinden. 

¬ Naschrift
In een volgende Nieuwsbrief komt een artikel over Reijer Dorresteijn 
jr., een verdienstelijk amateurschilder die tot zijn dood in 1979 in de 
tuinmanswoning woonde.
De afgebeelde foto’s zijn afkomstig uit het privébezit van mevrouw 
M.J. de Waal-Dorresteijn, de  familie Lugtmeier en de heer Nijland.
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De geschiedenis achter een graf
Gon Jellema, voorzitter Stichting Oude Begraafplaatsen 

Deventer e.o.

Als bewoner van Diepenveen en liefhebber van stinzen-

planten, word je in het vroege voorjaar naar het Kerkplein 

getrokken. Daar is het één zee van rozerode- en witte 

bloemen met zacht groengrijze bladeren. Dit is de holwor-

tel die voorkomt op kalkrijke hellingen in het heuvel- en 

bergland van Europa. De noordelijke grens van deze wilde 

plant ligt ter hoogte van de Eifel in Duitsland. In Nederland 

groeit de plant verwilderd in de parken van buitenplaatsen 

langs de Vecht en op stinzen in Friesland. In ons dorp is 

de holwortel vermoedelijk door nazaten van een begraven 

bewoner daar geplant, waarna deze zich hier heeft weten 

te handhaven en uit te breiden.

Te midden van die pracht liggen nog oude grafmonu-

menten van vóór de aanleg van de nieuwe begraafplaats 

aan de Roeterdsweg na 1868. Bestudering van de mo-

numenten levert één opvallende grafplaat op. Een groot 

aantal symbolen siert deze steen en de tekst vermeldt 

dat hier een chirurgijn begraven is. Dit spreekt tot de 

verbeelding. 

Rond 2000 lag het grafmonument er verwaarloosd bij 

met grote barsten en scheuren. De Stichting Oude  Be-

graafplaatsen Deventer is hierop geattendeerd. Met hun 

hulp en een gemeentelijke bijdrage, heeft fam. Hafkamp 

Grafwerken en Natuursteen BV uit Olst de steen eind 

2002 gerestaureerd. Een deel van de levensgeschiedenis 

van chirugijn Gerhardus Petrus Stutterheim werd toen in 

de krant verteld.

In het kort hieruit: Hij werd geboren 7 augustus 1785 in 

’s Gravenhage, als zoon van een uurwerkmaker. Hij volgt 

een medische opleiding en belandt daarna in Friesland. 

Hij treedt in dienst van het leger en wordt als officier van 

gezondheid der 2e klasse belast met de geneeskundige 

dienst in het garnizoen van Leeuwarden. Op 11 augustus 

1819 trouwt hij met Helena Maria van Wicheren. Hij krijgt 

met haar meerdere zonen. Zij overlijdt in 1840, het gezin 

woont dan in Zwolle. Hij is dan inmiddels gepensioneerd 

en heeft bij het verlaten van het leger de rang van chirur-

gijnmajoor bereikt. In 1842 verhuist hij naar Diepenveen. 

Op 9 juni 1846 hertrouwt hij hier met Antoinetta Johanna 

Adriana le Clerc de Courcelles (1810-1879) die 27 jaar 

jonger is dan Stutterheim. Zij wonen in het huis op het 

Platvoet. Dit huis dat stond ter hoogte van de grote flat 

tegenover de chinees aan het begin van de dijk naar 

Zwolle. Uit dit huwelijk zijn enkele dochters en een zoon 

geboren. Stutterheim overlijdt op 28 september 1864 in 

zijn huis aan de Lange Bisschopstraat en wordt op het 

Kerkplein te Diepenveen begraven. Zijn vrouw vertrekt 

naar Utrecht waar zij later overlijdt.

Alle “Stutterheims” in Nederland, de naam mag ook met 

een  ü geschreven worden, zijn nazaten van Gerhardus 

Petrus Stutterheim en zijn familieleden.

De jongste dochter uit het 2de huwelijk Louise Johanna 

Carolina Wilhelmina Stütterheim (‘Louise’;  1856-1955) 

maakte een transcript van ‘Aantekeningen van onze va-

der’, omstreeks 1930. Via een Stutterheim-nazaat heeft 

de SOBD hier een kopie van gekregen. Laat ik u deelge-

noot maken van een stukje van deze prachtige tekst:

Onze vader lag in het gedenkwaardige jaar 1812 als mi-

litair dokter bij het 2e Regiment de Chevaux légers de la 

garde Impériale in garnizoen te Versailles en maakte de 

tocht mee naar Rusland, die van 13 april tot 3 augustus 

duurde.

In Westfalen en Zeeland nam hij te voren deel aan de 

campagnes van 1806 en 1809. In 1813 aan den volkeren-

slag te Leipzig, in 1814 aan dien te Rheims; ook aan den 

10daagschen veldtocht nam hij deel in 1830 [= 1831]; 

maar toen in Nederlandschen dienst. Bij dien tocht naar 

Rusland is hij wel wonderlijk bewaard, gezond keerde hij 

in ‘t vaderland terug, 27 jr. oud; maar heel wat heeft hij 

doorstaan; want de kou was zóó vinnig, dat de vogels 

verstijfd neervielen voor de voeten der manschappen, 

en de honger zóó scherp, dat er gevallen bekend zijn, 

dat er menschenvleesch werd gebruikt, iets, dat nog 

in geen enkelen oorlog had plaats gegrepen, behalve 

dan bij kannibalen. Onze troepen hebben er zich kranig 

Het	in	2002	gerestaureerde	graf	van	chirurgijn	Gerhardus	Petrus	
Stutterheim	op	het	Kerkplein.
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gehouden. De sappeurs hebben de 2 bruggen over de 

Beresina helpen bouwen. Tot hun middel stonden ze in 

het ijskoude water. Daar de bruggen ten slotte onbe-

gaanbaar waren door een kluwen van voertuigen en 

menschen, begaf onze vader zich te paard tusschen de 

ijsschotsen door naar den overkant, waarbij zijn op-

passer verdronk. Paardevleesch was zeer gewild, maar 

zelden te krijgen. Onze rijdende artillerie heeft toen een 

goed figuur gemaakt; want Napoleon vroeg aan één 

zijner generaals, van welke natie toch het wapen was, 

dat door manschappen en bespanning er nog zoo goed 

uitzag. Wel had onze vader een veelbewogen leven 

achter zich. Aan het Keizerlijke hof te Versailles zag hij 

de grootste pracht; in de slag- en op de sneeuwvelden 

van Rusland de diepste ellende. Indien hij niet wat suiker 

bij zijn medicijnen had gehad (hij had ook een pakpaard 

voor instrumenten, narcose was onbekend) ware hij van 

honger en kou bezweken.

Een dergelijke geschiedenis doet mij, met nog meer aan-

dacht, naar dit graf en de andere graven kijken. Zouden 

er nog meer van dit soort mooie verhalen te vinden zijn 

op onze begraafplaatsen? 

Om kort te gaan

¬ In de vitrine
Eind maart is de vitrine van de HVD in de bibliotheek 

ververst. Het nieuwe onderwerp is “Diepenveense 

kappers van vroeger en nu”. Anton Legebeke is 

gevraagd om hiervoor spullen uit zijn collectie oude 

kappersartikelen beschikbaar te stellen.

¬ Trouwen vroeger en nu
Het HCO (Historisch Centrum Overijssel) organiseert 

dit voorjaar een digitale expositie over “trouwen, 

vroeger en nu”. Ook leden van de HVD worden opge-

roepen trouwfoto’s in te sturen. Voor meer informatie: 

www.historischcentrumoverijssel.nl 

¬ Op verkeerd spoor
Op 1 maart jl. werd door de bibliotheek een lezing ge-

organiseerd over de OLDO (Overijsselse Lokaalspoor-

wegmaatschappij Deventer Ommen) met als spreker 

Bert Terlouw. De wervende aankondigingsposter van 

deze lezing door Bert Terlouw uit Raalte kende echter 

een storende omissie. Als afbeelding werd namelijk 

een foto van Station Diepenveen West gebruikt. Dit 

station lag echter aan een andere spoorlijn, die van 

Deventer naar Zwolle……

¬ Kunstenaars uit Diepenveen 
In Diepenveen hebben minimaal tien kunstenaars 

gewoond en gewerkt: Berend Jan Brouwer, Aleida 

Budde, Willem Korteling, Johan Bokhorst, Theophile 

de Bock. Minder bekend is wellicht schilder en teke-

naar Reijer Dorresteijn jr, die op Smets Rande woon-

de. Ook nu wonen en werken er kunstenaars in ons 

dorp. Samen met kunsthistorica Roel Smit-Muller uit 

Deventer gaat Lamberthe de Jong levensbeschrijvin-

gen en verhalen over al deze kunstenaars verzamelen. 

De bedoeling is om daar te zijner tijd een uitgave van 

te maken voor de vereniging. Mocht u over informatie 

beschikken, stuur die dan naar lamberthedejong@

home.nl. 

¬ Acht landgoederen in Diepenveen
2012 is het Jaar van het Landgoed en daaraan wordt 

aandacht besteed in de gemeente. In het ‘werkge-

bied’ van onze vereniging liggen er tenminste acht. 

Langs de IJsseldijk zijn dat Oud-Rande (sinds 1285), 

Roobrug  (uit 1600), Huis te Rande (oorspronkelijk 

Smets Rande, sinds 1603) en buitenplaats Nieuw 

Rande met het landhuis dat in 1857 werd gebouwd. 

Langs de Boxbergerweg liggen drie landgoederen:  

Het Overvelde met een boerderij sinds 1626, De Hoek 

met een boerderij uit 1754 en boerderij en landgoed 

De Lankhorst met een villa uit 1910. Langs de Raal-

terweg ligt landgoed Kranenkamp met daarop een 

boerderij uit 1604.  

¬ Oude brandweerauto
Dit jaar zal op de jaarlijkse Oranjebraderie de allereer-

ste Diepenveense brandweerauto de braderie komen 

opvrolijken. Deze DAF brandweerauto, die dienst 

heeft gedaan van ongeveer het midden van de jaren 

zeventig tot het begin van de jaren negentig, is na vele 

omzwervingen terecht gekomen bij een enthousiaste 

vrijwillige brandweerman uit Harderwijk. Hij heeft de 

auto bijna tot in detail gerestaureerd. Dankzij de inzet 

van onze vereniging en oud leden van de Brandweer 

zal dit mooie exemplaar, voorzien van het oude ge-

meentewapen van Diepenveen, te zien zijn. Ook zal de 

allereerste motorspuit-aanhanger van Diepenveen er 

staan, die door eigen leden van het korps is gerestau-

reerd.  Bij de gehele presentatie zullen oude plakboe-

ken met herinneringen aanwezig zijn.
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Begraven in Diepenveen
Gon Jellema, voorzitter Stichting Oude Begraafplaatsen 

Deventer eo. 

¬  Het is zeer waarschijnlijk dat er in Diepenveen al in de 

tijd van het Vrouwenklooster begraven is in het veld, dat nu 

Kerkplein heet. Echte zekerheid hebben we hierover niet, 

maar oude kaarten geven wel aan dat er al begraven werd 

begin 1800.

 De Nederlandse wetgeving over het begraven stamt 

uit de tijd van Napoleon. Napoleon had uit de ontstane 

situatie op en om de begraafplaatsen in Frankrijk en 

zeker die in Parijs, de conclusie getrokken dat het uiterst 

onhygiënisch was wat daar gebeurde.

Het begraven in een kerkgebouw of er omheen op het 

kleine kerkhof betekende in een dicht bevolkte omge-

ving regelmatig het openen van de grond waarbij nog 

recente graven half open gingen of inzakten. Dit leverde 

stank en overlast op.

Tijdens epidemieën was het ook een onhygiënische 

boel; grote diepe kuilen of sleuven werden gedolven om 

de vele overledenen te kunnen begraven. 

Het grote aantal overledenen dat per dag verwerkt 

moest worden, leverde vaak problemen op.

Ook het jaargetijde had zijn invloed op de snelheid 

waarmee deze hoeveel- heden verwerkt konden worden. 

Zo werd er meerdere dagen in de zelfde sleuf in lagen 

gewerkt, met min of meer een deklaag er tussen, die 

niet afdoende was om de stank en zichtbare ontbinding 

volledig te kunnen verhullen.Deze situatie was zeer aan-

trekkelijk voor ongedierte, dat ondanks hekken, muren 

en duivelsroosters, niet tegen te houden was.

De	ingang	van	de	begraafplaats	aan	de	nog	onverharde	Roeterdsweg	ca.	1950.

Napoleons verbod, ‘Décret sur les sépultures’ d.d. 12 

juni 1804*, om in de stad te begraven werd in ons land 

niet direct tot uitvoer gebracht, zodat na zijn vertrek  er 

nog steeds in kerken en op kerkhoven binnen de muren 

van een stad begraven werd. Koning Willem I schortte 

deze wet zelfs op. Wel werd de discussie in ons land 

over de gevolgen van dit beleid voortgezet, hetgeen tot 

het koninklijk besluit in 1827 leidde. Hierin werd bepaald 

dat het in gemeenten, met meer dan 1000 inwoners, 

verboden werd binnen de bebouwde kom te begraven, 

met ingang van 1 januari 1829.

In Deventer werd toen de begraafplaats aan de Diepen-

veenseweg aangelegd. Voor kleinere gemeenschappen 

gold deze wet niet.

Hierin kwam in 1869 verandering toen de Wet op de Lijk-

bezorging werd aangenomen. Vanaf 1870 werd begraven 

binnen de bebouwde kom in ons land volledig verboden. 

Voor Diepenveen-dorp betekende dit dat er een begraaf-

plaats even buiten de bebouwing werd verwezenlijkt, 

langs een pad dat richting de Schapenkolk liep.

Het werd een langwerpige grafakker met een pad in het 

midden.

De entree werd gevormd door een hek en vermoedelijk 

een beuken heg.  Rechts van de entree werden de 1e  

klas graven gesitueerd en links de algemene graven. Alle 

zijden zullen wel voorzien zijn van een sloot. Aan de zijde 

van de Kleikoele is nog een restant zichtbaar. De omge-

ving van Diepenveen was dusdanig drassig en nat dat 

de grafakker opgehoogd moest worden en dat tevens 

voor goede afwatering gezorgd moest worden.

In 1932 is deze begraafplaats dusdanig bezet, dat de 

gemaakte uitbreiding in gebruik wordt genomen. Deze 

uitbreiding verandert de totale aanleg geheel.
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De Roeterdsweg wordt de toegangsweg naar de be-

graafplaats. Het eerste (oude) deel wordt door een brede 

laan van het tweede nieuwe deel gescheiden. Zoals in 

Diepenveen Toen en Nu te lezen valt, laat het gemeen-

tebestuur architect Mensink uit Olst een poortgebouw 

ontwerpen en bouwen met een kleine baarruimte en 

werkruimtes voor opslag.

Het gemeentebestuur was bij wet verplicht om iedereen 

te begraven en daarvoor een begraafplaats te beheren.

In dit zelfde jaar (1932) wordt de Diepenveense Begrafe-

nis Vereniging (DBV) opgericht.

Voor die tijd speelden het “Naoberschap” en de kerken 

een rol, maar welk aandeel zij hadden bij begrafenissen 

van zwervers en armoezaaiers zal nader archiefonder-

zoek hopelijk duidelijk maken.

Via oude Diepenveners komen verhalen boven water, die 

ongeveer het beeld van de begrafenis weergeven, zoals 

dat aan het begin van de vorige eeuw plaatsvond.

De doden werden naar de kerk gebracht voor de begra-

fenisdienst. Hierna werden ze vermoedelijk te voet op 

een baar naar de begraafplaats vervoerd. 

De grafstoet ging vanaf de kerk in de richting van de 

begraafplaats: na het bruggetje over de Wetering, tegen-

over het naai- en breischooltje, linksaf langs het hek van 

de school die ongeveer op de plek van het huidige Hof 

van Salland stond.

Het schoolplein lag aan de kant van het pad. Was het 

speelkwartier, of waren de leerlingen nog niet naar bin-

nen voor aanvang van de school, dan werden zij door 

de onderwijzer naar het deel van het plein gedirigeerd, 

dicht tegen de school en tot rust gemaand, opdat zij de 

begrafenisstoet niet zouden storen. 

De begraafplaats trad men binnen door een witgeschil-

derd houten hek, dat de vorm van een poort had. De 

huidige vorm van de beuken doen vermoeden dat aan 

weerszijde van het hek een beukenhaag stond.

Rechts van het middenpad werden de ‘eigengraven’ 

gesitueerd. Het begrip ‘eigengraven’ verwijst naar het 

eigendomsrecht dat bij de koper berust en eeuwigdu-

rend was.

Het begrafenisreglement van de gemeente gaf aan dat in 

een graf slechts personen naast elkaar begraven moch-

ten worden en dat het begraven van meerdere personen 

boven elkaar niet was toegestaan.

Kerkelijk gezien was dit een goede zaak, want zo is 

iedereen gelijk, zoals men ook voor God gelijk is. De 

achtergrond zal echter wel de vochtige omgeving van de 

begraafplaats geweest zijn, die tot deze regeling heeft 

geleid. De huidige gemeente heeft deze regel veranderd, 

zodat er nu in lagen bijgezet kan worden.

Links van het pad lagen de algemene graven die door de 

gemeente ter beschikking werden gesteld. Er was daar 

geen sprake van eigendom en voor grafmonumenten 

moest men toestemming vragen.

Of de graven hier geruimd zijn en meerdere keren uitge-

geven, is nog niet achterhaald.

Dit gedeelte moet vroeger bezaaid zijn geweest met 

houten grafmonumenten, omdat die het goedkoopste 

waren en men deze zelf kon maken. Lessenaartjes, 

tegelgrote hardstenen platen, met tekst op een lage poot 

waren er ook veel.

Van de nu nog aanwezige stenenmonumenten, blijken 

een aantal pas jaren later te zijn geplaatst. De kosten 

van het stenen monument werden na het overlijden door 

de familie bijeen gespaard en tijdens die tijd werd een 

houten monument geplaatst. 

De uitbreiding van de begraafplaats werd aangelegd 

voor 1932 en bestaat uit een kwart cirkel in de punt bij 

de poort en twee stroken richting Molenweg.

De eerste klasse graven liggen in de cirkel en de strook 

ernaast werd in dubbele rijen voor de goedkopere gra-

ven in gebruik genomen.

In de tweede strook heeft men na de oorlog de oorlogs-

graven, van de in en om het dorp gesneuvelde geallieer-

den, aangelegd. Daarachter sluiten de graven weer in 

dubbele rijen aan. Tot begin jaren 70 was hier voldoende 

ruimte.

In 1975 werd aan de Averlose Houtweg de Tjoenerhof 

aangelegd.

Door de aanleg in het bestaande bos van kronkelpaden 

met Rododendrons en andere heesters heeft deze be-

graafplaats een geheel eigen stijl gekregen.

 Voor de plechtigheden op de begraafplaats werd een 

kleine aula gebouwd die de Diepenveense Begrafenis 

Vereniging beheert. Enkele jaren geleden is dit uiterst 

sobere gebouw door de DBV opgeknapt. De 80-jarige 

vereniging bezit nu een van alle faciliteiten voorziene 

aula.

De raad heeft in 1975 ingestemd met de regeling dat al-

leen rechthebbenden nog mogen worden begraven aan 

de Roeterdsweg. Nieuwe graven worden alleen uitgege-

ven op de ‘Tjoenerhof’.

Info: Deventer jaarboek 2001. Van Kerkhof tot begraaf-

plaats. H. Vos en G. Tol

Diepenveen toen en nu. Uitgave historische reeks Diepen-

veen, november 2008

Gesprekken met Diepenveners o.a. G. Hemeltjen wiens 7 

jaar oudere zuster vertelde over het entreehek.

*) Van nieuwe Kerkhof tot oude Begraafplaats. R. Teeninga
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Knipselgroep

“Als je de knipselboeken over Diepenveen doorbladert, 

zie je de geschiedenis van het dorp aan je voorbij trek-

ken”, vertellen de leden van de knipselgroep mij. “En 

dat stimuleert om met dit nuttige en tijdrovende werk 

door te gaan.”

Meteen na de oprichting van de Historische Vereni-

ging Diepenveen is de knipselgroep opgericht. Initi-

afiefnemers waren Gerrie Roetert en Lamberthe de 

Jong. Lamberthe is er niet meer bij betrokken. Gerrie 

Roetert leidt de knipselgroep, die vanaf het begin uit 

vijf leden bestaat, nog steeds. 

Uit plaatselijke kranten en verenigingsbladen en 

publikaties van de gemeente worden systematisch 

artikelen verzameld. Als werkgroepleden toevallig 

informatie over Diepenveen tegen komen in de lan-

delijke pers of tijdschriften, wordt die ook uitgeknipt. 

Twee werkgroepleden houden zich hiermee bezig. 

De artikelen worden eerst per maand verzameld 

en na afloop van een jaar worden ze op maand en 

onderwerp gesorteerd.

Ieder werkgroeplid heeft een eigen onderwerp en 

plakt de betreffende artikelen op losse - door twee 

werkgroepleden van te voren geprepareerde - bla-

den. Met potlood geven zij kantlijnen en bladspiegel 

aan. Sommige werkgroepleden doen hun werk al-

leen, anderen doen dat samen.

De groep komt één keer per jaar bij elkaar om het 

werk te verdelen en voor de gezelligheid. Als ieder-

een in september klaar is met het plakwerk stelt Ger-

rie Roetert de boeken samen. Verder wordt er een 

foto voor de voorpagina uitgezocht en schrijft Gerrie 

daar de begeleidende tekst bij.

De bladeren worden gecopieerd in Deventer en 

gebonden in Enschede bij Bonzet. Er gaat een knip-

selboek naar het archief van de Stads- en Atheneum 

Bibliotheek en naar het archief van de Historische 

Vereniging Diepenveen. Ook in de bibliotheek van 

Diepenveen kunnen de knipselboeken ingekeken en 

geleend worden. Ze liggen daar in de burgemees-

terskast; niet direct in het zicht dus. De werkgroeple-

den zouden het op prijs stellen als de knipselboeken   

af en toe een prominentere plek zouden krijgen.

“Tijdens de bijeenkomsten van de Historische Ver-

eniging zou er ook meer aandacht voor moeten zijn”, 

verzuchten de werkgroepleden, “want er zitten heel 

wat uren werk in elk boek. Toen ik aanbood om mee 

te doen, dacht ik ‘dat lijkt me leuk, dat doe ik wel 

even’, je staat er nooit bij stil hoeveel werk het is. 

Maar het is heel interessant werk. Tijdens het knip-

pen en plakken herleeft de historie voor je en dat 

geldt natuurlijk ook voor het lezen en doorbladeren.

Het zou daarom ook leuk zijn als er een knipselboek 

in de bibliotheek van Sparrenheuvel zou komen te 

liggen. Bewoners zouden dat daar in kunnen zien en 

het kan dan ook gebruikt worden bij gespreksgroe-

pen en zo.”

De manier van werken die ontwikkeld is, voldoet. 

“We kunnen zo verder werken. Je moet er gewoon 

rustig de tijd voor nemen”. Toch is er in de loop 

van de jaren wel wat veranderd. Zo zijn de eerste 

knipselboeken in zwart/wit afgedrukt en kunt u vanaf 

2006 ook kleurenfoto’s aantreffen in de boeken. En 

er wordt nu bijvoorbeeld in plaats van uit de IJs-

selland Koerier (1999) uit het blad Huis aan Huis 

geknipt.

Inke Mensink 

De	knipselgroep	in	de	oude	bezetting	met	de	dames	Alie	Nieu-
wenhuis,	Gerda	Snijders,	Wil	Kuitert,	Dieka	Nieuwenhuis	en	Gerrie	
Roetert	(in	willekeurige	volgorde)

De	knipselgroep	in	de	huidige	bezetting	met	van	links	naar	rechts:	
Gerrie	Roetert,	Gerrie	Slijkhuis,	Alie	Nieuwenhuis,	Jennie	Koopman	
en	Dinie	Ellenbroek.
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