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NIEUWSBRIEF nr. 19
Historische Vereniging Dorp Diepenveen en omgeving oktober 2008

FEEST 1998-2008 FEEST

DE VERENIGING BESTAAT 10 JAAR 

Uitnodiging voor het lustrumfeest op zaterdag 8 november 
In november 2008 viert de vereniging haar 10-jarig bestaan en tweede lustrum. Uiteraard laten we dit lustrum niet 
ongemerkt voorbij gaan. Op 8 november wordt het gevierd in De Hof van Salland. U bent van harte welkom bij de 
feestelijkheden op deze dag. Er is zowel een middag- als een avondprogramma. Het programma leest u op pagina 2. 

Uniek fotoboek met wandelingen
Om dit jubileum extra feestelijk te maken, heeft de fotoarchiefgroep, bestaande uit Gerry Berends- Kelder, 
Theo Hoetink, Ria Meeuwse, Nel Moerman-Groenheijde, Joop Overmaat en Reiner Slijkhuis, een bijzonder 
fotoboek samengesteld. De titel luidt: ‘Diepenveen Toen en Nu’. Dit boek wordt tijdens het feestprogramma  
op 8 november gepresenteerd. En natuurlijk kunt u het in uw bezit krijgen. Het boek bevat maar liefst 75 oude 
en 80 nieuwe foto’s. Deze foto’s zijn zoveel mogelijk vanaf dezelfde locaties gemaakt in  allerlei Diepenveense 
straten.  De recente foto’s zijn gemaakt door Harry Mulder en de oude foto’s komen uit het archief van de 
vereniging en uit de collectie oude ansichtkaarten van Rudi Steenbruggen . Rudi stelde bovendien drie wande-
lingen samen die u met dit fotoboek in de hand kunt maken. U ziet dan in één oogopslag hoe het nu is en hoe 
het vroeger was. Hieronder een voorproefje uit ‘Diepenveen Toen en Nu’.

  ISSN 1569-7878

Villa ’Het Overvelde’ Boxbergerweg 64

TOEN: Op deze foto poseert de familie Van Coeverden voor hun villa ‘Het 
Overvelde’ op het gelijknamige landgoed aan de Boxbergerweg.De familie 
woonde aanvankelijk in Den Haag en verbleef in de zomermaanden in deze 
villa. Later woonden dochter Laura en zoon Eduard, die allebei vrijgezel 
waren en bleven, hier permanent. Wel had Eduard enkele jaren in Zuid-Afrika 
gewoond. Dit avontuur had aardig wat gekost en daarom moest hij nu een 
deel van het landgoed zelf in beheer nemen. Bij de villa werden schuren en 
een nieuwe stal gebouwd. Het grootste deel van het landgoed werd verpacht 
aan boeren.In 1941 overleed Laura van Coeverden op 75-jarige leeftijd en in 
1956 stierf Eduard. Hij werd 88 jaar. Om het voortbestaan van het landgoed 
te waarborgen heeft hij ervoor gezorgd dat het  na zijn dood in een ‘Stichting 
Landgoed Het Overvelde’ werd ondergebracht.Op het landgoed bevindt zich, 
gelegen op een idyllisch eilandje, het familiegraf van de familie.

NU: Op de foto staan de heer en mevrouw Klaver – Pernot met de doch-
ters Anne-Jet en Kete. Zij wonen sinds 1982 in de grote villa van de 
Stichting Landgoed Het Overvelde. Het landgoed is op dit moment 88 
hectare groot en telt tien woonhuizen en boerderijen. Omdat verschil-
lende onderdelen van het landgoed de laatste tijd wat in verval geraakt 
zijn, is de stichting onlangs met een zogenaamd landgoedversterkingsplan 
gekomen. Het huis werd in de jaren ’80 al gerenoveerd. Ongeveer tien 
jaar geleden is de villa monument geworden. Hoewel het precieze bouw-
jaar onbekend is, doet de stijl vermoeden dat het huis rond 1820 werd 
gebouwd. De oude serre is verdwenen. De huidige bewoners hebben aan 
de zuidzijde een nieuwe uitbouw laten plaatsen. Deze is ontworpen door 
de architect Johan Kreek. 
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Het feestprogramma van 
zaterdag 8 november

U bent hartelijk welkom op het middag- en / of avondprogramma. ’s Mid-
dags zijn ook alle (oud)bestuursleden en (oud)werkgroepleden aanwezig.

middagprogramma
14-00 - 14.30 uur : zaal open en presentatie werkgroepen
14.30 - 14.40 uur : opening door de voorzitter
14.40 - 15.40 uur : optreden door de dans- en revuegroep Salland
15.40 - 16.00 uur : pauze
16.00 - 16.15 uur : presentatie en aanbieding fotoboek
16-15 - 17.00 uur : informeel samenzijn en verkoop fotoboek
17.00                   : sluiting 
avondprogramma
19.30 - 20.00 uur : zaal open en presentatie werkgroepen
20.00 - 20.10 uur : opening door de voorzitter
20.10 - 20.20 uur : presentatie fotoboek
20.20 - 21.15 uur : première van de film “Fietsen door de tijd met  
    Gerrit en Pier”. 
21.15 - 22.00 uur : pauze en verkoop fotoboek
22.00 - 22.30 uur : optreden shanty koor Heeren van de Heijs
22.30                   : sluiting

Knipselboek 2007
Ook het nieuwe knipselboek (van het jaar 2007) wordt op deze dag 
gepresenteerd.

Vitrines in de bibliotheek
De vitrine in de bibliotheek is vanaf oktober helemaal gewijd aan het 
jubileum. Ook de textielgroep is in de bibliotheek aan de Crommelin-
laan present met en eigen vitrine met borduurwerk. U kunt er terecht 
tijdens de openingsuren.

Verder in deze  
nieuwsbrief:

‘De film Fietsen door de tijd’

10 jaar Historische Vereniging, een 

overzicht

Textieltentoonstelling

‘De vijf rozen 50 jaar’

Begraafplaats Roeterdsweg

Bericht van de penningmeester

Voor uw agenda

Een opsteker

Knipselgroep zoekt leden

Hoe bestel ik de ‘toebackfilm’?

Oud en nieuw op de foto

Duuzelug

Diamiddag
Op dinsdagmiddag 30 oktober 
verzorgde de fotoarchiefgroep 
van de Historische Vereniging 
in de Hof van Salland een mid-
dag voor de ouderensoos. De 
middag was een enorm succes, 
vooral omdat Toos Hoetink  
zoveel leuke dingen bij de dia’s 
wist te  vertellen. Met hulp van 
de aanwezigen en met veel en-
thousiasme werden de nog onbe-
kende afbeeldingen op sommige 
dia’s opgehelderd.  

mailto:info@historischeverenigingdiepenveen.nl
http://www.historischeverenigingdiepenveen.nl/
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Bericht van de penningmeester
Met de voorjaarsnieuwsbrief  van 2008 is een oproep en een formulier meegegaan om automatische 
machtiging van de inning van het contributiegeld van de Historische Vereniging Dorp Diepenveen e.o. 
met ingang van het jaar 2009. Een deel  van de formulieren zijn ondertekend weer ingeleverd bij de 
penningmeester. Echter nog niet allemaal. Heeft U het machtigingsformulier nog niet ingeleverd dan 
kan het uiteraard nog steeds. Inleveren kan bij:
Penningmeester:  Jan Harmelink   of  Secretaris: Harrie van Klaveren
      Molenveldsweg 2     Stijne van Sallandtstraat 95
                             7431 BK Diepenveen    7431 GP Diepenveen
Is het formulier weggeraakt, dan kan ik U een nieuwe toesturen. Aanvragen kan via e-mail: 
Info@historischeverenigingdiepenveen.nl of telefonisch bij ondergetekende.
Met vriendelijke groet, 
Jan Harmelink
Penningmeester Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving. Tel: 0570-593001

Door Wilbert Derksen

Binnen de interviewgroep van 
de vereniging vervult Gerrit He-
meltjen een zeer belangrijke rol. 
Voor de leden van onze groep is 
hij een uitstekende vraagbaak, een 
heuse wandelende historische en-
cyclopedie. Hij is een èchte  Die-
penvener die bovendien beschikt 
over een ijzersterk geheugen. Het 
komt maar zeer zelden voor dat 
hij geen antwoord kan geven op 
een vraag die met het verleden te 
maken heeft. Zonder lang na te 
denken weet hij bijvoorbeeld pre-
cies namen van personen uit het 
verleden van ons dorp en de regio 
te noemen. Bovendien vertelt hij 
- in één adem erbij - wie de ver-
wanten zijn, in welke huizen of 
boerderijen ze woonden en wat ze 
in hun leven uitgespookt hebben.
Deze gave en historische interesse 
heeft Gerrit – in 1929 geboren in 
het mooie boerderijtje tegenover 
de Diepenveense molen – van zijn 
vader geërfd. Die vertelde Gerrit 
al van jongs af aan allerlei mooie 
verhalen. Doordat Gerrit die 
goed heeft opgeslagen en gecom-
bineerd heeft met zijn kennis uit 
allerlei historische boeken, lijkt 
het soms net of hij al ver voor de 

vorige eeuw geboren is. Zo weet 
hij bijvoorbeeld te vertellen van 
Diepenveense boeren die met 
hun paarden met Napoleon mee 
moesten trekken naar Rusland!
Bij Pier Karenbeld, een ander zeer 
gewaardeerd lid van onze inter-
viewgroep, ontstond al lange tijd 
geleden het idee om met Gerrit 
door het dorp te gaan fietsen. Bij 
interessante plekken zou er ge-
stopt moeten worden. Daar zou 
dan een kort interview met Gerrit 
moeten plaatsvinden waarin hij 
vertelt van zijn jeugd en dat zou 
dan op de film vastgelegd moe-
ten worden. Zo zou een levendig 
document kunnen ontstaan voor 
toekomstige generaties. Iedereen 
vond het een goed idee van Pier 
maar daarna duurde het nog zo’n 
twee jaar voordat ‘die koe bij de 
hoorns werd gevat’.
In het najaar van 2006 was het 
zover. Eerst werd een draaiboek 
gemaakt en de fietsroute vastge-
legd. Besloten werd om behalve 
door het dorp ook in de omge-
ving te gaan fietsen. Onderweg 
zouden we - zo werd dat georga-
niseerd - bekende Diepenveense 
ouderen ontmoeten die ook ver-
halen uit hun jeugd moesten ver-
tellen. Harry Mulder zou de film-

opnamen gaan maken en Pier zou 
Gerrit onderweg interviewen. Ik-
zelf zou de logistiek verzorgen en 
op allerlei wijze assisteren.
Als bij een echte Hollywood film 
moesten de meeste scènes vaak 
opnieuw. Dan was er weer teveel 
licht, dan weer te weinig. Dan 
was er weer een verspreking en 
dan liep er weer plotseling een 
vreemde door het beeld. Dan be-
gaf de camera ’t opeens en dan 
waren de geluidsopnamen ver-
stoord door te veel wind in de mi-
crofoon. Zo bleek het nodig om 
drie dagen, i.p.v. de geplande ene 
dag, te filmen. Het geduld van 
ons allemaal werd zwaar op de 
proef gesteld, maar …… uitein-
delijk was alles klaar. Alle opna-
men werden daarna door Harry 
in een ruwe versie op DVD gezet. 
Het eerste resultaat mocht er zijn!  
Momenteel wordt de film met een 
deskundige afgemonteerd. 
De titel van deze bijzondere film 
werd: ‘Fietsen door de tijd’. De 
totale lengte is bijna twee uur en 
daarom wordt de film in twee de-
len vertoond. Het eerste deel is 
op 8 november tijdens de jubile-
umavond in het Hof van Salland 
te zien. Het tweede deel volgt in 
april volgend jaar.

Film: ‘Fietsen door de tijd met Gerrit en Pier’

mailto:Info@historischeverenigingdiepenveen.nl
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In de maanden voor de herinde-
ling was een klankbordgroep uit 
de hele gemeente bezig geweest 
met het boek ‘In de schaduw van 
de stad’, waarin de geschiedenis 
van de gemeente werd beschre-
ven. In de dorpen Schalkhaar 
en Lettele/Okkenbroek was al 
een fotoarchief, maar in dorp 
Diepenveen nog niet. Daarom 
namen twee leden van de klank-
bordgroep, Lamberthe de Jong 
en Wim Roetert, het initiatief 
voor een startgroep. Ze wisten 
ook de heren Gert Harmsen, 
Bert Roetert, Gerrit Hemeltjen 
en Ben Droste (zie foto) hiervoor 
te interesseren. 

‘De twee marken’?
Tussen de oprichtingsbijeen-
komst in november 1998 en de 
eerste presentatie op de brade-
rie van 30 april 1999 gebeurde 
er veel. De gelederen werden 
versterkt met Wilbert Derksen, 
Hans Ekkel, Leo Hattink, foto-
graaf Harry Mulder, Wil Steve-
rink en Haijo Zwager. 
Deze groep koos in eerste instan-

tie voor de naam ‘De twee mar-
ken’, vanwege de marken Tjoe-
ne en Rande; het gebied van de 
vereniging loopt immers vanaf 
Borgele tot de Raalterweg. Die 
naam verviel vanwege een bijna 
gelijknamige naam van een wo-
ningcorporatie. 
Onder die eerste naam werd 
overigens ook subsidie aange-
vraagd bij de al bijna opgeheven 
gemeente Diepenveen. De ver-
eniging kreeg op de valreep nog 
2500 gulden, met dank aan bur-
gemeester Ad van den Bergh.
Omdat het alleen om dorp Die-
penveen en niet om de gemeente 
ging, kon ook de naam ‘Histori-
sche Vereniging Diepenveen’ niet 
worden gebruikt. Uiteindelijk 
werd gekozen voor ‘Historische 
Vereniging dorp Diepenveen en 
omgeving’. 

Advies uit Olst 
In december kreeg de werkgroep 
advies van de zustervereniging ’t 
Olster Erfgoed, tijdens een (zeer 
warme!) bijeenkomst in de  voor-
kamer van Gerrit Hemeltjen aan 

de Molenweg. Structuur bleek 
hoognodig en die bracht Her-
man Hogen Esch vanaf begin 
1999 aan. Hij werd ook de eerste 
voorzitter van de vereniging. 
In die eerste jaren werden de be-
stuursvergaderingen gehouden 
in het restaurant de Roeterds-
hof. Uiteraard was de vereniging 
dat jaar voor de eerste keer pre-
sent op de braderie op 30 april 
en er werden meteen 100 leden 
geworven!
De officiële oprichting vond 
plaats op 5 augustus 1999 bij 
notaris Kleefsman. Drie maan-
den  na de eerste historische 
avond in november 1999 telde 
de vereniging naast een dertien 
man/vrouw sterk bestuur ook 
vier werkgroepen. 
Inmiddels is de vereniging tien 
jaar verder en zijn er vele wa-
penfeiten gepasseerd. 
Hieronder een greep daaruit.
- Na de herindeling kreeg de 

vereniging in april 1999 de 
originele voorzittershamer van 
de burgemeester van Diepen-
veen.

Tien jaar Historische Vereniging   
Jubileum 1998-2008
Door Lamberthe de Jong 

Dit jaar viert de vereniging een belangrijk jubileum, het 10-jarig be-
staan! De Vereniging is opgericht op 3 november 1998 in Restaurant 
‘Roeterdshof’. Aanleiding was de herindeling op 1 januari 1999, waar-
bij de gemeenten Deventer en Diepenveen werden samengevoegd. 

7 juni 2006: Historische wandeling voor 
scholieren uit groep 6,

In 2004 zorgde de vereniging voor een mo-
nument voor het afgebroken Station Diepen-
veen-Oost. Dit ging gepaard met een grote 
happening met zelfs een echte trein (op lucht-
banden!)
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uiteraard - zoals het nu hoort 
- een eigen website. 

- De textielgroep organiseerde 
een merklappenexpositie en 
twee keer een tentoonstelling 
met oude mutsen en kleding. 

- De Knipselgroep knipt en plakt 
al sinds 1999 elk jaar een boek 
over ‘Diepenveen in de krant’.

- Bij het eerste lustrum kregen 
alle leden een foto van een te-
kening van de kerk cadeau. 

- Elk jaar maken leerlingen van 
groep 6 van Slingerbos en Zon-
newijzer een wandeling langs 
historische punten in het dorp 
(Oud Rande, begraafplaats 
Roeterdsweg, naai- en brei-
school, molenkolk en kerk), 
samen met een enthousiaste 
groep vrijwilligers.

De vereniging blijft actief, ook 
nu het tweede lustrum wordt 
gevierd. Tien jaar geleden start-
te de werkgroep met een citaat 
van de Overijsselse schrijver Bel-
campo: 
Stukjes goud bewaren de men-
sen met de grootste zorgvuldig-
heid, maar van zijn overgroot-
ouders weet vaak niemand meer 
iets te vertellen. Elk dorp moest 
eigenlijk zijn eigen bezoldigde 
kroniekschrijver hebben, die 
al het merkwaardige in bonte 
afwisseling vasthoudt voor de 
toekomst. 
Dit citaat blijft het motto, want 
de vereniging wil graag de kro-
niekschrijver blijven van dorp 
Diepenveen en omgeving. 

- Haijo Zwager ontwierp een 
prachtig logo met de kerk 
(=dorp) en de toren van Oud 
Rande (= omgeving), passend 
bij de naam. 

- Nog in 1999 verscheen de eer-
ste publicatie van de vereniging 
over het vertrek uit Sparren-
heuvel van een aantal bejaarde 
zusters van de Congregatie van 
de Heilige Joseph. Er werden 
50 exemplaren van verkocht!  

- De heer Dogterom hield op de 
eerste historische avond een 
bijzondere lezing over de grens-
wijzigingen van de gemeente 
Diepenveen door de eeuwen 
heen. In 2001 verscheen deze 
lezing in boekvorm met de titel 
‘Paal en perk gesteld’. 

- De eerste vuurproef in mei 
2000 werd het 600-jarig be-
staan van het vrouwenkloos-
ter, met een symposium over de 
Moderne Devotie. Met succes 
verscheen ons eerste boek ‘Be-
zit van het Vrouwenklooster 
te Diepenveen. Oude erven op 
het platteland’, compleet met 
wandeling en fietstocht. Het 
werd zelfs herdrukt. 

- Tientallen oude Diepenveners 
werden geïnterviewd voor de 
twee boeken ‘Oude Diepen-
veners doen een boekje open’ 
(deel 1 in 2001 en deel 2 in 
2003). Honderden exempla-
ren gingen over de toonbank 
van de plaatselijke winkeliers.

- Het tweede interviewboek 
werd gepresenteerd met mu-
ziek, het Molenkolklied en  een 

reeks bijzonde-
re gedichten in 
dialect over de 
geïnterviewde 

oude Diepenveners. 
- De fotoarchiefgroep verza-

melde honderden foto’s en pu-
bliceert dit jaar een bijzonder 
boek.

- In 2002 kreeg de vereniging 
een eigen ruimte en expositie-
vitrine in samenwerking met 
de openbare bibliotheek.

- In 2004 zorgde de vereniging 
voor een monument voor het 
afgebroken Station Diepen-
veen-Oost. Dit ging gepaard 
met een grote happening met 
zelfs een echte trein (op lucht-
banden!).

- Andere geslaagde boeken van 
de vereniging gingen over de 
zusters van het vrouwenkloos-
ter (2006), de slagers in ons 
dorp (2007) en de tabaksplan-
tage (2008).

- De verjaardagskalender met 
oude foto’s (2002) was ook 
snel uitverkocht.

- Samen met de Oranjevereni-
ging werd de route ‘Fietsen 
door de tijd’ gemaakt, door 
dorp en omgeving.

- Natuurlijk heeft de vereniging 
sinds 1999 
ook een eigen 
N i euwsb r i e f 
die 2x per jaar 
verschijnt en 

De beginnersgroep 
op 4 december 2001. 
In het midden Lam-
berthe de Jong. Zij 
wordt geflankeerd 
door van links naar 
rechts: Bert Roetert, 
Ben Droste, Gert 
Harmsen,Wim Roe-
tert, Wilbert Derksen 
en Gerrit Hemeltjen.

De originele voorzitters-
hamer van burgemees-
ter Crommelin wordt 
op 5 september door de 
eerste voorzitter van de 
Historische Vereniging, 
Herman Hogen Esch, 
overgedragen aan zijn 
opvolger, Herman De-
nekamp
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Knipselgroep zoekt 
nieuwe leden

De knipselgroep is op zoek 
naar enkele nieuwe leden. Van 
de leden wordt verwacht dat ze 
artikelen over  Diepenveen uit 
de wekelijkse huis-aan-huis-
bladen knippen. Van al deze  
artikelen wordt  dan  twee-
maal per jaar met de andere 
leden een mooi boek samen-
gesteld.  Als u interesse hebt 
of eerst wat meer informatie 
wilt, dat kunt u bellen met 
Gerrie Roetert, tel 500353.

Succesvolle expositie textielgroep
Door Joke Riemersma

Op woensdag 30 april en don-
derdag 1 mei (Hemelvaartsdag) 
werd in de lege winkel van de 
voormalige firma Riemersma 
een expositie gehouden. Al we-
ken waren de dames van de tex-
tielgroep in de weer om voor-
bereidingen te treffen. Er werd 
gelucht en gestreken maar ook 
veel gelachen en koffie gedron-
ken. Het was een spannende 
maar ook gezellige tijd. 
Ook de knipselgroep zou haar 
jaarboeken tonen en een aantal 
vrijwilligers, onder aanvoering 
van de voorzitter, bracht een 
prachtige verzameling histo-
risch materiaal bijeen. Een oude 
kleedwagen, een soort huifkar, 
sierde de vroegere wasserette 
waar ook een spinnewiel te be-
wonderen was. Dit spinnewiel 
was ooit gemaakt door Harm 
Spoelstra. Ook was er een ma-
quette van een oude Saksische 
boerderij te zien. De tentoon-
stelling was met veel gevoel voor 
stijl ingericht en de bezoekers 
konden komen. 
Op Koninginnedag was het dan 
eindelijk zover en konden de 
deuren open. Al tijdens de au-
bade van de schoolkinderen, 
die jaarlijks bij de vlaggenmast 
op het pleintje wordt gehou-
den, stonden er mensen voor de 
deur.

En zo is het twee dagen gebleven. 
In totaal kwamen ongeveer vijf-
honderd bezoekers en de gratis 
verstrekte koffie verhoogde de 
ontspannen sfeer. Wel was er 
een melkbus voor een vrijwil-
lige bijdrage en veel bezoekers 
maakten hier gebruik van.
De dames van de textielgroep 
voelden zich zeer tevreden nu 
zij eindelijk eens alles konden 
tonen wat de vereniging in haar 

Er was meer dan alleen textiel te zien op de 
expositie 

De expositie was 
zeer volledig en zag 
er verzorgd uit zoals 
blijkt uit deze foto

bezit heeft. Bovendien was het 
een mooie opening van het ju-
bileumjaar.
Nu zijn al die mooie merklap-
pen, knipmutsen, rouwpakken 
enz. weer terug in de mottenbal-
len op de zolder van de familie 

Riemersma.  Deze 
huidige locatie 
moet echter in de 
nabije toekomst 
leeg gemaakt 
worden en tot op 
heden is er geen 
zicht op een ver-
vangende ruimte. 

Kleding uit vervlogen tijden 

Mocht iemand van u ruimte 
beschikbaar hebben, wilt u dit 
dan alstublieft aan de vereniging 
laten weten?
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De begraafplaats 
aan de Roeterdsweg
Het is de moeite waard om eens een kijkje te ne-
men bij de begraafplaats aan de Roeterdsweg. Dit 
is namelijk niet zomaar een kerkhof. Deze be-
graafplaats heeft grote cultuurhistorische waarde 
en betekent dan ook veel voor de lokale geschie-
denis.  

Hieronder leest u een beschrijving die is gebaseerd 
op gegevens van de gemeente Deventer en  van 
mevrouw G. Jellema van de Stichting Oude Be-
graafplaatsen en Stichting Monumenten Buiten-
gebied.

Toen het bij wet verboden werd 
om binnen de bebouwde kom 
te begraven, werd de begraaf-
plaats aan de Roeterdsweg 
aangelegd. Dat was in 1875. 
Voor die tijd  werd er begra-
ven op het Kerkplein. De ont-
sluiting kwam vanaf de Klei-
koele. De beukenrij die bij de 
entree hoorde, is er nog. Ook 
de bomen aan de Roeterds-
weg hoorden erbij. Tussen de 
Dorpsstraat en de Molenweg 
lag het toegangspad. Er liep een 
sloot langs de begraafplaats 
en het geheel werd omzoomd 
door hagen met een hoogte van 
twee meter. De oorspronkelij-
ke ingang werd ,en wordt nog 
steeds, gemarkeerd door een 
ijzeren hek en een treurbeuk. 

Uitbreiding
Rond 1930 werd het kerkhof 
aan de oostelijke zijde uitge-
breid. De scheiding tussen dit 
nieuwere deel en de oude be-
graafplaats is nog te zien aan 
de eiken die eerst het oude ge-
deelte omzoomden. Dit oudste 
deel wordt gekenmerkt door een 
ruime opzet, met centrale boom-
groepen en solitaire beplanting 
op de kruispunten van de paden. 
De omgrenzing ervan bestaat 
uit de oorspronkelijke singel- en 
laanbeplanting.  Het nieuwe deel 
heeft een fijnmaziger patroon 
doordat de paden strakker  zijn 
en er een structuur van nevenpa-
den is aangelegd. De begrenzing 

bestaat hier uit rododendrons. 
Er bestaat een bijzonder contrast 
tussen deze strakke aanleg en de 
vele voor het oog zacht aandoen-
de mossen die tussen de graven 
groeien en ook op de graftekens 
zelf. Er is een grote variatie aan 
mossoorten op de begraafplaats 
te zien. 

Het poortgebouw
Wat allereerst opvalt aan de be-
graafplaats is het markante poort-
gebouw met toren. Het is een sym-
metrisch gemetseld bouwwerk 
in de stijl van de Amsterdamse 
school, ontworpen door architect 
Mensink uit Olst en gebouwd met 
hulp van aannemer Jaap Middel-
burg en compagnon Jo de Weerd 
uit Diepenveen. Het gebouw staat 
er vanaf circa 1937.
Aan de linkerkant van de brede 
poort is een opslagruimte en aan 
de rechterkant een condoleance-
kamer met een plafondschilde-
ring. De poort wordt bekroond 
met een zeer karakteristiek fron-
ton in de vorm van een gelijkbe-
nige driehoek, gedecoreerd met 
driehoekige baksteenmotieven. 
De doorgang wordt gemarkeerd 
door een monumentaal hek dat 

Het poortgebouw van de begraafplaats aan de Roeterdsweg

Het oudste gedeelte van de begraafplaats
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is versierd met slangen die zich 
in elkaar vlechten. Dit laatste 
is een motief dat de eeuwigheid 
uitbeeldt. De ramen van het 
poortgebouw zijn van gebrand-
schilderd glas. 

Grafmonumenten
Op dit kerkhof is goed te zien dat 
het aan het eind van de negen-
tiende eeuw gebruikelijk was om 
grafstenen te versieren met aller-
lei ornamenten, zoals vlindertjes, 
rupsen, vleugeltjes, eikenblaad-

jes of –takken en zandlopers met 
vleugels. Dit in tegenstelling tot 
de twintigste-eeuwse graven die 
qua materiaal en vorm soberder 
zijn. Ook hierdoor is duidelijk 
het oude en het nieuwe deel te 
onderscheiden. 
Een voorbeeld van zo’n rijk ver-
sierd grafmonument is te zien 
op het graf van mevrouw Cecile 
Smissaert geboren Kock (?). Zij 
leefde van 30 augustus 1847 tot 
juni 1893 en was de eerste vrouw 
van jonkheer Smissaert. Dit was 

de man die het huis liet bouwen 
op het landgoed Roobrug.  Mo-
gelijk is dit graf onderdeel van 
een grafkelder. Het graf heeft 
eerst op het landgoed ‘De Hei’ 
gelegen, maar  is later overge-
bracht naar de Roeterdsweg. 
Het is rijk versierd met in hoog-
reliëf de lijfspreuk en het wapen 
van de familie en heeft twee ge-
boetseerde teckels aan het voe-
teneinde. Het grafschrift luidt: 
‘Haar leven was liefde’. Behalve 
het hekwerk om het graf, dat 
zwaar verroest is en ontzet, is 
dit graf nog onbeschadigd. 
Ook het vermelden waard zijn 
de graven van de negen leden 
van de familie Zandbergen (van-
af 1889).  En die van zes leden 
van de familie Roeterd (vanaf 
1897). Een van de  oudste gra-
ven is dat van Anginis Roeterd 
Steenbruggen, echtgenoot van 
Kruising, geboren januari 1827 
en gestorven 10 april 1873 (of 
1878?). Er zijn ook nog twee 
houten graftekens waarvan de 
tekst moeilijk is te lezen.  

Een sfeerplaatje van de begraafplaats in de winter

Op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats 
bevinden zich ook oorlogsgraven 
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De vijf rozen
Diepenveen heeft al sinds vijftig jaar een schietvereniging:‘De vijf rozen’. Op 28 januari 1958 was de officiële 
oprichting In het begin werd er geschoten bij smederij Grievink aan de Oranjelaan. Op die plek staat nu het 
pand van ‘Passe Partout’ Toen het hier niet meer kon, werd er een poosje ‘gewoon’ in het bos geschoten.

Twee zeer trouwe leden van de vereniging vertellen hieronder over hun ervaringen. Het zijn de heren Dene-
kamp en Hulleman. Harry Denekamp is al lid vanaf 1962 en Gert Hulleman vanaf 1968.

Op 11 December 1957 te 20.00 
uur werd in café Paalman te 
Diepenveen een vergadering 
belegd, ten einde te komen tot 
de heroprichting van de door 
oorlogsgeweld geliquideerde 
schietvereniging. De heer Zon-
nenberg zegde hierbij toe zijn 
medewerking te verlenen bij het 
aanschaffen van een wapen, als-
mede bij het opstellen der voor-
lopige reglementen.  Om aan het 
eerste geld te komen werden er 
renteloze obligaties uitgegeven 
onder de leden van f 2,50 met de 
boodschap zelf actief te worden 
in het leden werven. Als naam 
van de vereniging werd besloten 
de vroegere naam: Schietvereni-
ging “De Vijf Rozen” te hand-
haven. 

In 1968 toen ik ( Gert Hulle-
man, red. ) lid werd, werd er 
geschoten op een terrein aan 
de Averlosehoutweg achter het 
huis van de familie Niemeijer. 
We schoten in een klein houten 
schuurtje met één ruimte waar 
de wachtenden ook zaten. Dat 
er leden bij zaten die soms een 
flinke mop vertelden zodat de 
schutter meer zat te lachen dan 
te schieten lag hierbij natuurlijk 
voor de hand.
We schoten op een kaart die 
twaalf meter moest worden 
weggedraaid door middel van 
een zelfbedachte constructie, te 
weten een klein fietswiel waar-
bij door de velg een koord liep 
naar een katrol twaalf meter 
verderop. Op het koord zat 
een zelfbedachte klem waar de 
kaart in werd gezet en………. 

schieten maar. Als bescherming 
tegen de kogels lag er een flinke 
hoop zand achter de kaart waar 
de munitie in terecht kwam.
In deze tijd waren er al plan-
nen voor de nieuwbouwwijk de 
“Vossebeld” en dat betekende 
dus dat de vereniging een an-
der onderkomen moest gaan 
zoeken want we schoten in de 
richting van het bouwterrein. 
Dat lukte niet op korte termijn, 
maar ons lid E. Heijser stelde 
voor om zolang bij hem in de 
smederij te komen schieten tot 
we een ander terrein hadden 
gevonden. En zo gebeurde het. 
Het gebouwtje, een soort van 
kippenhok, dat was ontwor-
pen en gebouwd door het lid 
W.Hopman, werd afgebroken 
en opgeslagen in de kapschuur 
van B.Hemeltjen, ook lid. Zo’n 
twee jaar ongeveer duurde het 
schieten in de smederij waarbij 
we elke keer de baan moesten 

“opzetten”, dat wilde zeggen de 
toegangsdeur moest gebarrica-
deerd worden en een kogelvan-
ger geplaatst. Met de boodschap 
aan de familie om maar niet bij 
de deur in de buurt te komen 
kon er geschoten worden.
Frits Jansen, één van de leden, 
woonde aan de Olsterweg en 
had een flinke lap grond en bood 
ons aan om de schietkeet daar 
neer te zetten. De onderdelen 
werden weer te voorschijn ge-
haald en opgebouwd en we kon-
den weer schieten. Het ledental 
liep wat op en de schietkeet 
werd een beetje te klein maar 
de heer Hopman bestelde hout 
en en er werd een even groot 
gedeelte bij aan gebouwd. Het 
was uiteindelijk ook beter om 
de wachtenden te scheiden van 
de schutters. ’s Winters werd 
er een houtkachel gestookt en 
later kwam er olie. Het was 
soms zo bloedheet in het kleine 

Met een welgemikt schot opent (oud)burgemeester James van Lidth de Jeude op 24 september 
2005 het nieuwe clubhuis van ‘De vijf rozen’. 
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gebouwtje dat er flink tegenaan 
gedronken moest worden wat 
natuurlijk wel goed voor de 
kas was. De wapens werden in 
die tijd in bewaring gehouden 
bij de familie Jansen in een kast 
in de slaapkamer en werden in 
de kruiwagen naar de schietkeet 
gereden. Dat kon toen nog alle-
maal, want er werd nog niet of 
nauwelijks gecontroleerd door 
de politie.
De tijd verstreek, het ledental 
steeg en het onderkomen vol-
deed niet meer aan de tijd, daar 
kwam nog bij, en dat versnelde 
de zaak, dat de geluidshinder te 
hoog was, er waren klachten. 
We probeerden nog van alles 
om er onderuit te komen, we 
konden zelfs door middel van 
foto’s laten zien dat er een fa-
milie eenden broedde onder 
de kogelvanger en dat de eek-
hoorns onder het schieten over 
de beschermmuur liepen, maar 
het mocht niet baten.
Er werden plannen gemaakt 
voor een geheel nieuw overdekt 
onderkomen bestaande uit twee 
achter elkaar geplaatste garage-
boxen met daarachter een be-
tonbuizenstelsel waar we door 
konden schieten. Ondertussen 
werd het terrein netjes afgepaald 
en opgeschoond, er werden co-

niferen geplant en er kwam een 
toegangshek aan de weg. De 
opening van dit nieuwe onder-
komen was in maart 1988.
Maar het ledental steeg door 
en ook deze accommodatie vol-
deed niet meer. De disciplines 
breidden zich uit. Schoten we 
eerst met vuurbuks en lucht-
buks, nu is er het pistool en re-
volver bijgekomen. We hadden 
ook meer schietbanen nodig. 
Dus hebben we de tekentafel 
weer opgezocht en een geheel 
nieuw ontwerp bedacht.
Financieel kon het amper, maar 
met wat sportsubsidie en alle 
hulp tijdens de bouw van de le-
den en niet te vergeten de firma 
Jolink die veel shovelwerk heeft 
verzet, konden we het nieuwe 
gebouw in 2005 in gebruik ne-
men.
En zeg nu zelf, staat het er mooi 
bij, of niet?

Het nieuwe clubhuis van schietvereniging ‘De vijf rozen’. Uit het raam kijkt de nestor van de 
vereniging:de heer G. Preuter. Tot 1 september van dit jaar had hij de functie van kantinebaas. Nu 
hij de leeftijd van maar liefst  87 jaar heeft bereikt, heeft hij besloten deze functie neer te leggen 
en het wat rustiger aan te gaan doen.

 ‘Duuzelug’
Oh,oh wat kun je in ons dorp en 
omgeving toch geweldig wande-
len. En sinds de oprichting van 
onze vereniging  (al zowat 10 jaar 
geleden ) is dat wandelen alleen 
maar mooier en interessanter 
geworden. Want door het ver-
schijnen van allerlei boeken in de 
Historische Reeks en de verhalen 
in de opeenvolgende Nieuws-
brieven gaat alles veel meer tot 
de verbeelding spreken. Kijk hier 
stond het nonnenklooster en dat 
is een kloosterboerderij,daar 
ligt Oud Rande met die kelder 
en daar Nieuw Rande,waar de 
baron en de gouverneur – gene-
raal hebben gewoond; kortom je 
wandelt door een historisch rijk 
gebied. En niet alleen het ver-
leden spreekt,ook de toekomst 
krijgt de nodige aandacht. In 
ons dorp zijn er nogal wat 
groeperingen,die de gemeente 
adviseren hoe het eigenlijk zou 
moeten om een dorp zijn lande-
lijke omgeving te laten behou-
den. En als wandelaar zie je na 
verloop van tijd of de gemeente 
ook geluisterd heeft. Zo zijn er 
nu ook weer een aantal ontwik-
kelingen waar ik vol verwach-
ting naar uit kijk ! Gelukkig 
houdt ook onze vereniging een 
oogje in het zeil en zo blijf je be-
trokken.! 
Al wandelend ontwikkel je zo 
ook je eigen routes. Zelf was 
ik van mening,dat ik nogal wat 
variaties aanbracht, totdat ik 
onlangs werd ingehaald door 
iemand,die zich - aangemoedigd 
door de luidende kerkklokken 
van 12 uur – van het land naar 
huis begaf. Hij zat op een heel 
kale fiets met een geweldig lang 
zadel met aan het eind een paar 
grote krullen en een opstapstepje 
ter hoogte van de achteras. Geen 
kettingkast en dus een klem om 
de broek. Terwijl hij me inhaalde  
ging hij nagenoeg dwars op zijn 

Het logo van de schietvereniging.
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fiets zitten, want ik dacht nog: 
Als hij nu niet doortrapt valt 
ie om. Ik haalde hem dan ook 
langzaam  weer in. Toen we op 
gelijke hoogte waren gekomen 
richtte hij plotseling het woord 
tot mij. ” Ie loopt hier dunkt mij 
wel vaker,of niet soms !? “ Het-
geen ik  bevestigde. Hij vervolg-
de: “Mag ik oe dan ies wat zeg-
g’n ? “ Ook dat beantwoordde ik 
bevestigend  “ Mooi “ vervolgde 
hij : “Dan meuj d’aandre kant 
ook eens oplopen.!!”  Waarop ik 
verbouwereerd vroeg  “ Waarom 
dan?” Het antwoord was kort 
en krachtig “Aanders woij duu-
zelig!!”  en hij fietste verder. 

Ik bleef nog even staan en ver-
volde mijn tocht, in tegenover-
gestelde richting.

Een wandelende Diepenvener.

Een opsteker 
Door Ben Droste, auteur van het boek ‘De Diepenveensche 
Tabakcentrale’

Wanneer u dit bericht leest is 
het volgende alweer historie. 
De Vereniging Oud Deventer 
nodigde ons uit om op zondag 
28 september aan haar leden 
het boek ‘De Diepenveensche 
Tabakcentrale’ en de film ‘Toe-
back’ te presenteren. De kopij 
voor deze nieuwsbrief moest 
vóór die datum naar de druk-
ker; bijgevolg valt hier niets te 
zeggen over de belangstelling 
voor deze presentatie. Maar 
de geste van onze zusterver-
eniging om ons het woord te 
geven in een bijeenkomst van 
haar eigen leden is het vermel-
den waard. Overigens preken 
we ook daar voor eigen pa-
rochie, want de geschiedenis 
van de Diepenveensche Tabak 
Centrale speelde zich voor een 
niet onbelangrijk deel af in het 
stedelijk kwartier van de huidi-
ge gemeente Deventer. Terecht 
meldt de ondertitel van het 
boek dan ook: “Een plantage 

onder de rook van Deventer. 
1942-1959”.
De presentatie van boek en 
film voor eigen leden tijdens de 
jaarvergadering van 3 april van 
dit jaar leverde een volle zaal en 
een geanimeerde bijeenkomst 
op. Het is moeilijk te zeggen 
of  dit aan het onderwerp lag, 
want we zijn er inmiddels aan 
gewend dat bij de samenscho-
lingen van onze vereniging alle 
stoelen bezet zijn. Feit is dat 
de auteurs van het boek - een 
enthousiaste maar gewezen 
uitbater van een tabaksartike-
lenzaak en een verstokte roker 
- zich verbazen dat er nog res-
tanten zijn. Hetgeen gelukkig 
ook betekent dat u nog niet te 
laat bent, wanneer het verslag 
van dit opwindend stukje Die-
penveense geschiedenis in uw 
boekenkast mocht ontbreken. 
Tenminste, als de inwoners van 
Deventer-stad niet al te gretig 
toeslaan. 

‘Toeback’ bestellen?
Als u op de avond van 3 april 2008 verhinderd was of als u het 
gewoon leuk vindt om de originele film in uw bezit te hebben, 
leest u dan vooral verder. Het is namelijk mogelijk de film te 
bestellen bij Mw. R. Temme van het Filmmuseum tegen betaling 
van de kosten voor het kopiëren( tussen de 35 en 40 euro). De 
film mag dan alleen in huiselijke kring vertoond worden en mag 
niet worden gekopieerd of te koop aangeboden worden.

Besteladres: 
Mevrouw R. Temme

Vondelpark 3, 1071 AA Amsterdam 
of

Postbus 74782, 1070 BT Amsterdam

tel. 020 5891400   fax: 020 5891482
E-mail: sales@filmmuseum.nl  website: www.filmmuseum.nl 

Voor uw 
agenda van 

volgend jaar: 

2 april 2009
Jaarvergadering

5 november 2009
Historische Avond

DEFANGED_javascript:top.opencompose('sales@filmmuseum.nl','','','')" \t "_blank
http://www.filmmuseum.nl/" \t "_blank
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Oud en nieuw op de foto
Op deze foto’s ziet u de kruising Boxbergerweg en Wechelerweg, bij veel mensen bekend als het ‘Driekwar-
tierslaantje’.Op de foto uit 1991 ( links) is nog het boerderijtje te zien van de familie Gerritsen-Wesselink. 
In 1917 begon de familie Wesselink hier een grutterswinkeltje. Het adres was toen nog: “Tjoene 1’. Door 
concurrentie van de opkomende supermarkten besloot de familie in 1971 te stoppen.

Op onderstaande foto ziet u het grote verschil met nu: het oude winkeltje is afgebroken, bomen zijn gekapt 
en er is een rotonde gekomen. De familie Gerritsen liet op dezelfde plek een nieuw huis bouwen. Hier wonen 
moeder Dinie en haar zoon Jan met zijn gezin.  


