
1

NIEUWSBRIEF nr. 24
Historische Vereniging Dorp Diepenveen en omgeving maart 2011

Welkom op de jaarvergadering van 7 april 2011

U bent van harte welkom op de jaarvergadering die donderdag 7 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 die geïnteresseerd is in wat Frits Loggen opgetekend heeft in De piloot in 
de kersenboom en andere oorlogsverhalen uit Diepenveen. Deze nieuwe publicatie in de Historische Reeks 
Diepenveen is die avond voor het eerst te koop. De auteur heeft samen met zijn zoon Freek een zeer omvang-
rijke verzameling tastbare herinneringen aan deze oorlog aangelegd. Een flink deel hiervan is tijdens deze 
bijeenkomst ter plekke te bezichtigen.

In deze  
nieuwsbrief 
onder meer:

- Over veldwachters in Diepenveen

- De laatste organist van Sion

- De Landelijke Rijvereniging en Ponyclub 

Diepenveen

- De Textiel Groep

- De Roobrug in vogelvlucht

- Ons mooie Diepenveen

Het verhaal van Frits Loggen zelf 
Ben Droste

Een hoogtepunt tijdens de jaarlijkse schoolwandeling langs historische plekken in ons dorp is het bezoek aan 
de oorlogsgraven op de begraafplaats aan de Roeterdsweg. Daar brengt Frits Loggen de Tweede Wereldoorlog 
voor de kinderen tot leven met zijn verhaal over de bemanning van de geallieerde vliegtuigen die in Diepenveen 
de dood vonden. Ze hangen aan zijn lippen. Op de jaarvergadering van 7 april wordt het boek   ‘Een piloot 
in de kersenboom. Oorlogsverhalen uit Diepenveen’ van deze rasverteller gepresenteerd. Benieuwd naar de 
mens achter het verhaal heb ik hem opgezocht.
 
Hoe kijk jijzelf terug op deze oorlog?
Ik was vijf jaar toen de oorlog los-
barstte. We woonden aan de oos-

telijke rand van Enschede, vlak bij 
het vliegveld. Mijn eerste herinne-
ring die met de oorlog te maken 

heeft gaat overigens nog verder 
terug. Dát geheugenplaatje ver-
toont mijn vader op het moment 
dat we hem in 1939 bij de mobili-
satie naar de trein brachten.

Frits Loggen doet aan schoolkinderen zijn verhaal over de oorlogsgraven op het kerkhof aan de 
Roeterdsweg in Diepenveen.
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Over de eerste oorlogsjaren 
herinner ik me weinig. De film 
gaat draaien bij het eerste bom-
bardement op Enschede in ok-
tober 1943; net als het tweede 
bombardement in februari 1944 
een vergissing. Ik was in de stad 
toen het begon, ik ben een café 
ingevlucht en onder het biljart 
gekropen. Toen de ruiten eruit 
vlogen ben ik toch richting thuis 
gerend en vlak bij ons huis smeet 
de luchtdruk van een explode-
rende bom me tegen een muur. 
Ik kwam er met de schrik en 
wat schaafwonden vanaf. Bij dat 
tweede bombardement in 1944 
werd de woning van mijn opa 
en oma geraakt door brandbom-
men; het huis brandde af maar 
zij hebben het overleefd.
Diverse keren ben ik getuige 
geweest van een razzia. Bij één 
daarvan heb ik gezien hoe een 
buurjongen die probeerde te 
vluchten werd neergeschoten.
Mijn vader was bij het Rode 
Kruis. Ook dat heeft me wrange 
herinneringen opgeleverd. Hij 
was daardoor namelijk betrok-
ken bij de opvang van in Duits-
land te werk gestelde Nederlan-
ders die vanwege ziekte naar huis 
gestuurd werden. Ze werden in 
Glanerbrug, vlak over de grens 
dus, in quarantaine geplaatst. 
Hetzelfde gebeurde met mensen 
die na afloop van de oorlog te-
rugkwamen uit Duitsland. Wat 
hij over de toestand van deze 
repatrianten vertelde stemt een 
mens niet vrolijk. Eerlijkheids-
halve moet ik erbij zeggen, dat 
mensen die na de bevrijding ten 
onrechte het stempel ‘foute Ne-
derlander’ opgedrukt kregen en 
in het interneringskamp Erica in 
Ommen opgesloten werden er 
na hun vrijlating volgens mijn 
vader niet beter aan toe bleken 
te zijn.
Bij de bevrijding van Enschede 
is zwaar gevochten, met name 
om het vliegveld. En daar zaten 

wij zoals gezegd vlakbij. Toen de 
Duitsers zich gewonnen gaven 
heeft mijn vader me meegenomen 
naar het gemeentehuis, waar de 
capitulatie getekend ging wor-
den. Hij wilde dat ik niet alleen 
de oorlog maar ook de vrede in 
mijn geheugen zou prenten.

Hoe kwam je ertoe om deze 
verhalen over Diepenveen en de 
oorlog vast te leggen?
De oorlog heeft me nooit los-
gelaten, daarvoor heb ik teveel 
ellende gezien. Maar pas in Die-
penveen ben ik het een en ander 
gaan uitzoeken en opschrijven. 
Na ons huwelijk woonden we 
eerst in Losser. Daar liepen mijn 
vrouw en ik op 4 mei altijd mee 
in de stille tocht. Toen ik in 1970 
bij Thomassen en Drijver in De-
venter ging werken verhuisden 
we naar Diepenveen. Het sprak 
voor ons vanzelf dat we ook hier 
deelnamen aan de stille tocht. 
In 1985 hebben we voor het 
eerst meegedaan aan de opvang 
van Canadese Veteranen. De or-
ganisatie was toen in handen van 
de Deventer Evenementen Stich-
ting. In Diepenveen zorgden we 
in 1990 voor het eerst voor op-
vang van Canadese Veteranen. 
Toen ben ik door burgemeester 
Van de Berg gevraagd om zit-
ting te nemen in het comité dat 
de opvang en de activiteiten 
organiseert. In dat jaar hadden 
we trouwens ook al een grote 
tentoonstelling gehouden in de 
openbare bibliotheek met de 
spullen die mijn zoon en ik over 
de Tweede Wereldoorlog verza-
meld hadden. Ze wisten me dus 
te vinden. En zo raakte ik nauw 
betrokken bij wat Diepenveen 
van de oorlog ervaren had.

Vanwaar je bijzondere belang-
stelling voor de hier gecrashte 
vliegtuigen?
Je bedoelt dat die veel aandacht 
krijgen in het boek? Dat zal 
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beslist ook te maken hebben 
met het feit dat we in Enschede 
dicht bij het vliegveld woonden. 
Vliegtuigen en dus ook vlieg-
velden waren in de oorlog erg 
belangrijk en ik heb als jongen 
dan ook veel vliegtuigen gezien. 
Ook de eerste straalvliegtuigen. 
Vlak bij Enschede lag in Duits-
land het vliegveld Rheine en 
vandaar stegen in 1945 ook de 
allereerste straalvliegtuigen op. 
Die dingen slurpten bij de start 
een enorme hoeveelheid brand-
stof. Daardoor konden ze net 
lang genoeg in de lucht blijven 
- hooguit enkele minuten - om 
boven hun prooi te komen en 
deze al landend te bestoken. Ik 
was dus van jongs af aan geboeid 
door vliegtuigen uit de oorlog.
Nu viel het me bij de stille tocht 
in Diepenveen op, dat de geal-
lieerden die op het kerkhof aan 
de Roeterdsweg begraven liggen 
op dezelfde dag gesneuveld wa-
ren. Dat intrigeerde me. Ik heb 
gezocht naar mensen die er mis-
schien meer van af wisten, maar 
ik kwam weinig aan de weet. 
Toen ben ik erover gaan lezen 
en ik heb tijdens een vakantie 
in Engeland aangeklopt bij het 
Ministry of Defence. Daar kreeg 
ik de eerste concrete gegevens, 
en verder adressen van mensen 
die me meer konden vertellen. 

Zo kwam ik op het spoor van 
de vliegtuigen die in Diepenveen 
gecrasht zijn en ook van hun be-
manning.
Maar mijn belangstelling ging 
ook toen verder dan vliegtuigen. 
En dus ben ik gaan zoeken naar 
wat er over Diepenveen tijdens 
de oorlog nog meer te vertellen 
valt.

inneren, oorlogsgeld, bonkaar-
ten, noodverlichting, schoeisel, 
surrogaatartikelen, pamfletten, 
spullen van de winterhulp en ga 
zo maar door. Vanwege die ten-
toonstelling in de bibliotheek in 
1990 is alles gesorteerd in kisten 
en op lijsten. Ook handig voor 
de vele keren dat ik op scholen 
over de oorlog moet vertellen.

En dat vrachtwagentje in de car-
port?
Die is van mijn zoon Freek. Het 
is een koerierswagen van de geal-
lieerden. We hebben het al vaak 
gebruikt om Canadese veteranen 
te vervoeren en ook in parades 
van oude militaire voertuigen. Ik 
heb Freek aangestoken. Hij heeft 
onder meer een grote verzame-
ling legerkleding uit de Tweede 
Wereldoorlog aangelegd.

Frits neemt me mee naar boven. 
De eerste verdieping van zijn 
huis is goeddeels volgestouwd 
met wat hij en Freek verzameld 
hebben. Teveel om alles ten toon 
te stellen op de jaarvergadering 
van 7 april, maar als u geïnte-
resseerd bent in deze relicten 
van een boos verleden krijgt u 
genoeg te zien.

Een van de kisten met herinneringen aan de 
Tweede Wereldoorlog.(Foto Frits Loggen)

Een van de lijsten met herinneringen aan de 
Tweede Wereldoorlog.(Foto Frits Loggen)

Hoe kwam je aan die verzame-
ling tastbare herinneringen?
Daar ben ik al mee begonnen lang 
voordat ik over de oorlogstijd 
een woord op papier gezet had. 
Ik geloof dat het begonnen is met 
een vaantje en medailles van de 
NSDAP, de Nationaal Socialisti-
sche Duitse Arbeiders Partij. Na 
de MULO vond ik in 1953 mijn 
eerste baan in Glanerbrug. Dat 
leverde me veel contacten op met 
de Duitse douane en grenspoli-
tie, waar voornamelijk voorma-
lige soldaten werkten. Van hen 
kreeg dat vaantje en die medail-
les van de NSDAP. Als die partij 
een grote bijeenkomst organi-
seerde werden dat soort dingen 
gemaakt als een aandenken voor 
de deelnemers. In de jaren zeven-
tig begonnen onze kinderen hier 
vragen over te stellen en toen ben 
ik van alles en nog wat uit de 
oorlog gaan verzamelen: zaken 
die aan de Jodenvervolging her-

Om kort te gaan
Jannet Daggert overleden
Op donderdag 20 januari is Jannet 
Daggert op vijfenvijftigjarige leef-
tijd geheel onverwacht overleden. 
Jannet woonde in de Vijfhoek in 
Deventer maar was sinds enkele 
jaren een van onze vrijwilligers. 
Ze zette zich met veel enthousi-
asme in bij de knipselgroep. Ook 
deed ze als gids mee bij de jaar-
lijkse historische schoolwande-
ling en ze nam daar zelfs speciaal 
vrije dagen voor op. Het bestuur 
wenst de familie veel sterkte bij 
het verwerken van dit verlies.
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Deventer grootburgers buiten
Al in de tijd dat de dorpen die nu 
bij Deventer gerekend worden nog 
een plaatsje op de kaart moesten 
veroveren, hadden sommige De-
venternaren bijzondere burger-
rechten verworven. Daaronder het 
recht om vee te laten weiden op 
de algemene graslanden buiten de 
muren waar de stedelijke regering 
zeggenschap over had. De leden 
van deze stedelijke elite bezaten 
het ‘grootburgerschap’ en werden 
daarom ‘grootburgers’ genoemd.
Het grootburgerschap is ook nu 
nog niet uitgestorven. Afstam-
melingen van degenen die zich in 
1866 als zodanig lieten noteren 
konden zich in 2010 melden. Er 
zijn toen 98 grootburgers geregi-
streerd. Het gemeentebestuur van 
Deventer heeft dit illustere gezel-
schap op 11 juni 2010 ontvan-
gen en bij die gelegenheid hield 
Clemens Hogenstijn een inleiding 
over de relaties van de Deventer 
elite met het platteland rondom de 
stad. De gemeente Deventer heeft 
deze tekst gepubliceerd onder de 
veelzeggende titel Deventer groot-
burgers buiten. Een stedelijke elite 
op het platteland van de schout-
ambten Colmschate en Bathmen. 
Hogenstijn heeft deze kans aange-
grepen om de tekst van zijn inlei-
ding nog wat verder uit te werken 
en te voorzien van noten.
Met vakkundig geslepen pen geeft 
de auteur in deze publicatie een 
bondig en boeiend overzicht van 
de invloed die stadsbestuur en 
stadsbewoners van Deventer in de 
loop van de eeuwen uitgeoefend 
hebben in het gebied dat de vroe-
gere schoutambten Colmschate en 
Bathmen omvat. Voor inwoners 
van ‘Diepenveen Dorp en Omge-
ving’ zijn met name de bladzijden 
over de buitenplaatsen in de oude 
marken Rande en Tjoene (het 
werkgebied van onze vereniging 
dus) van belang. Maar voor wie 
zich interesseert voor de historie 
van de relatie tussen stad en plat-

teland ten onzent staat in deze pu-
blicatie geen woord te veel.
Deze uitgave van de gemeente De-
venter is te koop bij Stadsarchief 
en Athenaeumbibliotheek. Prijs 
tien euro.

Diepenveen in de krant in 2009
Weet ú nog wat er allemaal in 
Diepenveen is gebeurd in het jaar 
2009? De tijd gaat zo snel… Geluk-
kig hebben de dames van de knip-
selgroep alles verzameld wat er in 
2009 over ons dorp in de kranten 
gemeld werd. Ze zijn klaar met de 
nieuwe editie van ‘Diepenveen in 
de krant’. Gerry Roetert heeft al-
les geordend, opgeplakt en laten 
kopiëren. Er worden vier ingebon-
den boeken gemaakt. Ook in de 
Openbare bibliotheek Diepenveen 
en in de Athenaeumbibliotheek in 
Deventer komt een exemplaar te 
liggen. Gerry begint altijd met een 
foto van een bijzonder gebouw en 
dat is dit keer Abdij Sion.

Vroeg geleerd oud gedaan
Op bijgaande foto zet Antoon Le-
gebeke de schaar in het haar van 
Henk Brilleman. Deze foto mar-
keert begin en einde van Kapsalon 
Legebeke. Antoon Legebeke zat al 
vanaf 1948 (hij was toen pas der-
tien jaar) in het kappersvak. Op 29 
december 1966 opende hij op de 
hoek van het Kerkplein in Diepen-
veen zijn eigen kapperszaak. Dat 
was ook de trouwdag van Henk 
Brilleman en deze trouwlustige liet 
zich die dag als eerste scheren en 
knippen door de kersverse onder-
nemer. Eind 2010 sloot Legebeke 
zijn zaak, die inmiddels gevestigd 
was aan de Dorpsstraat.
Van een definitief einde is echter 

geen sprake. Deze kapperszaak is 
in de loop van de jaren omgetoverd 
tot een particulier kappersmuseum 
en dit museum blijft intact. Enkele 
vaste klanten mogen bovendien 
nog steeds plaatsnemen op de an-
tieke kappersstoel om zich door 
Legebeke vakkundig te laten knip-
pen.

Nogmaals Hotel Diepenveen
In de vorige nieuwsbrief nodigden 
we lezers uit om hun kennis over 
het mysterieuze pand Hotel Die-
penveen met ons te delen. Dit hotel 
heeft ooit gestaan op de plek waar 
zich nu nog de ‘wasplaats’ van de 
firma Riemersma bevindt.
Willem Varenbrink stuurde ons 
hierop een kopie van een bericht 
uit 1946 over de oprichting van 
de toen vijfenzeventigjarige toneel-
vereniging ‘Tot Nut en Genoegen’. 
Daarin blijkt Hotel Diepenveen in 
het oprichtingsjaar 1871 de naam 
‘Café Unie van Utrecht’ gedragen 
te hebben. Dit maakt het verdwe-
nen hotel nog mysterieuzer. We 
zien met spanning uit naar nog 
meer reacties.

Foto Archief Groep
Tien jaar lang was Ria Meeuwse de 
voortrekker van de Foto Archief 
Groep. Onder haar inspirerende 
leiding is er een archiveringssy-
steem opgezet, dat inmiddels zijn 
nut bewezen heeft voor diverse 
activiteiten zoals het inrichten van 
de vitrine en het selecteren van il-
lustraties bij de vele publicaties 
van de vereniging. Ze deed haar 
werk gedreven en maakte van de 
werkgroep een hecht team door 
ook veel aandacht te geven aan 
het gezelligheidsaspect. Ze stimu-
leerde de groep tot gezamenlijke 
fietstochten en verraste de leden 
op culinaire bijeenkomsten bij 
haar thuis. Haar mededeling dat 
ze toe was aan nieuwe uitdagingen 
was dan ook een minder prettige 
verrassing. Voor de vereniging 
is het fijn, dat één van die uitda-
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gingen bestaat uit het vastleggen 
van wat er allemaal aan spullen 
bij deze en gene opgeslagen ligt. 
Dat is een hele klus en we wen-
sen haar daarbij veel succes. De 
werkgroep heeft met een passend 
geschenk afscheid genomen en 
Ria bedankt voor de aangename 
manier waarop ze de groep lei-
ding gegeven heeft.
Gelukkig heeft de Foto Archief 
Groep versterking gekregen van 
Alie Baas, een bekende ingezetene 
van ons dorp. Ze heeft inmiddels 
een aantal bijeenkomsten actief bij-
gewoond en laten zien dat ze door 
haar kennis van het dorp en zijn be-
woners een welkome aanwinst is.

Tot Nut en Genoegen
Onze vereniging beschikt in 
de openbare bibliotheek aan 
de Crommelinlaan over een 

vitrine, die gedurende enkele 
maanden de aandacht van de 
bezoekers richt op een van de 
vele verenigingen die ons dorp 
rijk is. Begin van dit jaar was 
de Landelijke Rijvereniging en 
Ponyclub Diepenveen aan de 
beurt. Nu is de vitrine inge-
ruimd voor de toneelvereniging 
Tot Nut en Genoegen, de oudste 
vereniging van Diepenveen en 
de op één na oudste toneelver-
eniging van ons land. Dit jaar 
bestaat Tot Nut en Genoegen 
140 jaar. Dat wordt gevierd 
met een jubileumuitvoering op 
15 en 16 april en een receptie 
op 17 april, beide in Hof van 
Salland.

De oude dorpspomp
Op het kerkplein van Diepen-
veen staat dichtbij de Kerk-

straat een oude dorpspomp. De 
gemeente wil deze pomp renove-
ren en speurt naar foto’s uit de 
tijd dat deze pomp nog in goede 
staat was. Verschillende archie-
ven waaronder het fotoarchief 
van onze vereniging zijn zonder 
bevredigend resultaat geraad-
pleegd. Er kwam een ansicht-
kaart boven water waarop ook 
die pomp te zien is, maar deze 
oude foto bood de restaurateur 
onvoldoende informatie. Ook 
een oproep in de rubriek ‘snip-
pers’ van de Stentor leverde niet 
de verlossende afbeelding op. 
Daarom sluit deze nieuwsbrief 
zich aan bij de speurneuzen. 
Mocht u in het bezit zijn van 
een oude afbeelding die als voor-
beeld voor de restauratie kan 
dienen, dan houdt de redactie 
zich aanbevolen.

Spreekwoorden en gezegdes 
   
Herman Denekamp

Spreekwoorden zijn de dochters van de dagelijkse ondervinding. Hiermee 
is de waarde maar ook de vergankelijkheid van spreekwoorden getypeerd. 
Want de wereld om ons heen verandert. Vooral de spreekwoorden die verdwe-
nen gebruiksvoorwerpen, verouderd gereedschap, voorbije sociale situaties, 
verloren gegane beroepen en andere achterhaalde termen bevatten verliezen 
meestal hun betekenis met het teloorgaan van het dagelijks gebruik ervan. 
Soms is echter het beeld zo sterk, dat een spreekwoord zijn zeggingskracht be-
houdt ook al is de beschreven situatie uit de tijd geraakt. Enkele voorbeelden. 

Hee zit op zien centen stamt uit 
de tijd dat geld als klinkende 
munt in geldkisten werd be-
waard. Toch wordt het vaak nog 
gezegd van iemand die als een 
vrek met zijn financiën omgaat.
Ie mot niet hoger kakken as oe 
gat steet betekent dat je beter 
maar gewoon kunt doen en niet 
te hoge van de tor’n mot bloa-
zen. Beide spreekwoorden stam-
men uit voorbije tijden. De een 
uit de tijd van het ‘kakhuusjen’, 
de ander - zeer waarschijnlijk 
nog ouder - uit de riddertijd, 
toen allerlei voor de burgers 

belangrijke boodschappen via 
trompetsignalen vanaf de toren-
trans verspreid werden.
Wie kent niet de schoolplaat, 
waarop Ot en Sien met hun 
vriendjes kijken naar de aap in de 
dakgoot van hun school met aan 
zijn halsband een touw waarmee 
een buikorgelspeler hem bij zich 
kan houden. Hoewel deze at-
tractie al jaren uit het straatbeeld 
is verdwenen, heeft dat in die tijd 
zeer exotische dier uit onze kolo-
niën veel indruk gemaakt, gezien 
de schat aan spreekwoorden en 
gezegdes die het heeft opgele-

verd. Sommige daarvan hebben 
de tand des tijds doorstaan. Al 
draagt een aap een gouden ring, 
’t is en blijft een lelijk ding wordt 
aan Jacob Cats toegeschreven en 
is in dat geval dus al sinds het 
begin van de zeventiende eeuw 
een geliefd spreekwoord om de 
betrekkelijkheid van materiële 
rijkdom aan te geven. Een jonge 
paap, een olde aap, een wilde 
beer wil ik in mien huus nooit 
meer stamt misschien ook uit 
deze tijd, maar voor de meesten 
van ons is die opsomming van 
onwenselijkheden moeilijker 
te begrijpen dan in de tijd van 
Vadertje Cats. Maar noa-apen 
en aap van ’n kwaojongen kan 
men nog steeds horen zeggen, 
evenals Die kleine apen doot 
de groten noa. En ook Aap wat 
heb ie mooie jongen wordt nog 
wel gebruikt als iemand een an-
der stroop om de mond smeert. 
As apen hoge wult klimmen, 
zeej’ hun blote billen glimmen 

(Vervolg op pagina 15)
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Over veldwachters in Diepenveen

Veldwachters en boswachters
In 1810 werd in de Franse tijd 
het fenomeen veldwachter inge-
steld op het platteland. De Fran-
sen introduceerden, net als in 
Frankrijk, veldwachters (‘garde 
champêtres’) en daarnaast ook 
boswachters (‘forestiers’). Na de 
Franse tijd werd dit voortgezet: 
de grotere gemeenten als De-
venter kregen gemeentepolitie 
en in de plattelandsgemeenten 
werd een veldwachter benoemd. 
De burgemeester hield toezicht 
op de veldwachters die werden 
benoemd door de commissaris 
van de koningin. In het provin-
ciearchief liggen nog sollicitatie-
brieven en benoemingen van de 
veldwachters in Overijssel.
In de negentiende eeuw solli-
citeerden vooral ex-militairen 
en marechaussees. Kandidaten 
moesten van onbesproken ge-

drag zijn en liefst kunnen lezen 
en schrijven. Een goed fysiek 
gestel was ook een vereiste om 
eigenhandig stropers en andere 
wetsovertreders op te sluiten in 
een arrestantencel. In het voor-
malige gemeentehuis in Schalk-
haar is die cel nog steeds in het 
souterrain te bekijken.
De veldwachter - met sabel - was 
een belangrijk figuur. Zijn taken-
pakket was nogal uitgebreid; 
soms deed hij zelfs de inning van 
de plaatselijke belastingen en 
reikte hij de aalmoezen uit aan 
klanten van het armbestuur. Ver-
der kon hij worden ingeschakeld 
voor de postbezorging, de ver-
spreiding van dagelijks nieuws 
en de uitvoering van sociale wet-
ten. Ook moest hij toezien op de 
sluitingstijden van cafés en kroe-
gen. Sommigen hadden zelfs een 
bijbaantje: de Diepenveense 

veldwachter Wilgenhof (werk-
zaam van 1865-1900) taxeerde 
voor de belasting de huurwaar-
de van lokaliteiten waar sterke 
drank werd verkocht. 
In 1858 werd er naast de Ge-
meenteveldwacht ook een 
Korps Rijksveldwacht ingesteld 
met algemene bevoegdheden in 
alle plattelandsgemeenten. De 
gemeenteveldwachters kregen 
echter alleen bevoegdheden bin-
nen de eigen gemeente en over de 
grens konden zij een ‘boef’ dus 
niet meer arresteren. Daarom 
werden ze vaak ook benoemd 
als onbezoldigd rijksveldwach-
ter om ook buiten hun gebied 
hun sabel te mogen gebruiken; 
ze mochten wel een uniform van 
een rijksveldwachter aan, maar 
moesten dat zelf betalen. 
Het salaris was laag: rond 1900 
zo’n 250 gulden per jaar en dat 
hing ook af van de neventaken. 
Vanaf 1918 kregen de veldwach-
ters een vergoeding voor een 
dienstfiets, een diplomatoelage, 
uniformgeld, een vrije woning 
en later zelfs gratis medische be-
handeling voor hen en hun gezin. 

Op 1 december werd door de 
Duitse bezetter de hele Neder-
landse politie onder de directeur-
generaal van Politie geplaatst. 
De Gemeenteveldwacht en 
Rijksveldwacht werden opgehe-
ven. Ook de twee Diepenveense 
veldwachters werden eervol ont-
slagen, maar vanwege de opzeg-
termijn van drie maanden ging 
het ontslag pas in op 1 maart 
1943, want regels zijn regels...

Lamberthe de Jong

In het vooroorlogse Diepenveen waren de gemeenteveldwachters Harm Dontje, Hendrikus Weideman en Ger-
rit Zonnenberg bekende figuren. De eerste veldwachter in de gemeente Diepenveen werd vermoedelijk ruim 
tweehonderd jaar geleden aangesteld: Jan Peter Fetlaar. Vanaf 1846 waren er twee dienders in dienst bij de 
gemeente en zij waren verantwoordelijk voor de openbare orde. Tot eind 1942 heeft het instituut Gemeente-
veldwacht bestaan en in die periode hebben er zeventien ‘bromsnorren’ in Diepenveen gewerkt.    

Welkom aan burgemeester M. Kuipers (met bloemen) in 1920 bij het gemeentehuis in Schalkhaar. 
Links een rijksveldwachter (met tressen) en rechts een gemeenteveldwachter met cape en pet. 
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Veldwachters in de gemeente 
Diepenveen
Jan Peter Fetlaar uit Colmscha-
te was waarschijnlijk de eerste 
veldwachter in Diepenveen, 
tenminste in 1811 wordt hij 
genoemd als ‘1e ambtsdienaar’. 
Duidelijk is wel dat zijn zoon 
Peter Fetlaar uit Weteringen van 
1817 tot 1946 in zijn eentje alle 
veldwachtertaken uitvoerde, 
meer kon de gemeente niet beta-
len. Daarna besloot de gemeen-
teraad om twee veldwachters in 
dienst te nemen. In totaal heb-
ben er tot eind 1942 zeventien 
gewerkt in de gemeente. Een 
baan als gemeenteveldwachter 
was overigens erg populair; in 
mei 1900 kwamen er zelfs meer 
dan zestig reacties binnen op 
een advertentie in de Provin-
ciale Overijsselsche en Zwol-
sche Courant. Oud-politieagent 
Tjeerd de Vries werd benoemd, 
maar na een jaar was hij al weer 
naar elders vertrokken.
Een van de oorzaken is mis-
schien het feit dat hij geen dienst-
fiets kreeg… Want ondanks een 
voorstel van burgemeester J.W. 
Doffegnies wilde de raad – vol-

gens de notulen van 31 januari 
1900 - geen rijwielen voor de 
veldwachters Tjeerd de Vries en 
Roelof Hoeve aanschaffen. Dat 
vond men ‘niet direct noodzake-
lijk’. 
De gemeente verkeerde namelijk 
in een benarde financiële positie 
omdat er toch een nieuw ge-
meentehuis in Schalkhaar werd 
gebouwd ondanks een financi-
eel tekort. De burgemeester zelf 
kreeg niet de gewenste telefoon-
verbinding naar zijn woning aan 
de Sallandsweg in Diepenveen. 
De raad besloot wel tot nieu-
we belastingen, waaronder de 
hondenbelasting met verschil-
lende tarieven 
voor huishonden, 
trekhonden en 
waakhonden. Dat 
betekende een ex-
tra taak voor de 
dienders, want zij 
moesten nu ook 
letten op loslo-
pende honden. 

Veldwachters in 
Rande (dorp Die-
penveen)
In de gemeente 
Diepenveen wa-
ren steeds tegelijk 
twee veldwach-
ters aangesteld. 
Het was een heel 
speurwerk om 
achter al hun na-
men en data te ko-
men, maar het is 
inmiddels duide-
lijk dat veldwach-
ter Roelof Hoeve 
- in dienst van 
1866 tot 1904 - 
de eerste diender 
was die in Rande 
woonde. In het 
Deventer Dag-
blad van 30 juli 
1901 wordt hij 
genoemd omdat 

hij landbouwer Grootentraast 
op boerderij de Zedde (nu Ran-
derstraat 20) arresteerde voor 
het schieten van een haasje, want 
het was geen jachtseizoen. 

De tweede veldwachter in Rande 
was Egbert Hasper (1906-1912), Twee veldwachters uit Raalte in 1940 en 

een marechaussee (met sabel). Links staat 
H.H.J. Koldeweij, die in 1950 postcomman-
dant van de rijkspolitie werd in Diepenveen. 
Naast hem T. Luiken en H. Winter. (Foto 
Arie Koldeweij)

Gemeenteveldwachter Hendrikus Weideman met zijn dienstrijwiel 
in 1915 voor zijn dienstwoning aan de Diepenveensche Puinweg, nu 
Oranjelaan 53. (Foto J.H. Rutgers)

Veldwachter Harm Dontje met vrouw Trijntje en kinderen Hermina 
en Harm in 1915 voor zijn dienstwoning in Colmschate, later Hol-
terweg 64. Naast de voordeur is een bordje bevestigd met ‘Politie’. 
(Foto J.H. Rutgers) 
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Ger Hof uit Zwolle heeft alle benoemingen van gemeenteveldwachters 
in Overijssel verzameld. Hieronder de lijst van de gemeente Diepen-
veen tussen 1811 en 1943. Na 1946 waren er twee veldwachters. Als 
hun woonplaats bekend is, staat deze erbij. Weteringen is nu deel van 
Colmschate, Riele heet nu Schalkhaar en Rande is deel van Diepenveen.

1811 - 1817 Jan Peter Fetlaar (huis Fittelaer), Colmschate
1817 - 1863 Peter Fetlaar, Weteringen 
1846 - 1850  J.E. Geerlings
1850 - 1854  J. Fignon
1854 - 1858  Hendrik Harmsen 
1858 - 1860 Hermannes C. Sip 
1860 - 1861 Hendrik van der Linde 
1861 - 1864 Jan Slotboom
1863 - 1869  Johannes Jacobus Bastings, Riele 
1864 - 1865 Jan Snoek, Riele 
1865 - 1900 Hendrikus Wilgenhof, Weteringen
1900 - 1901  Tjeerd de Vries, Weteringen 
1901 - 1904  Aloysius Eugenius de Kerf, Weteringen

Veldwachters in Rande (dorp Diepenveen)
1866 – 1906 Roelof Hoeve 
1904 - 1933 Harm Dontje (Bellingwolde 1872 - Diepenveen 1948). 

Eerst woonachtig in Colmschate en daarna in Rande. 
Hij kreeg 40 gulden kleedgeld.

1906 - 1912  Egbert Hasper (Assen 1875 - Diepenveen 1912), ook 
onbezoldigd rijksveldwachter. Hij kreeg 50 gulden 
kleedgeld. 

1912 - 1943 Hendrikus Weideman (Uitgeest 1883 - ?). Eerst woon-
achtig in Rande en daarna in Colmschate. Hij kreeg 
50 gulden kleedgeld en 20 voor zijn dienstrijwiel. 

1933 - 1943 Gerrit Zonnenberg (Zwollekerspel 1901 - ?). Woonde 
aan de Binnenweg. Hij kreeg 125 gulden voor kleding 
en 40 voor een fiets. 

Literatuur
Ger Hof, ‘Overijsselse gemeenteveldwachters 1813-1943’ : in: Mijn stad mijn dorp. December 2010

Afscheid van de gemeente Diepenveen. Burgemeester Doffegnies 1895-1915. Tekst Lamberthe de 

Jong (Deventer 2007) 

Wim Coster, In de schaduw van de stad. De geschiedenis van de gemeente Diepenveen, deel 2. 

(Kampen 2000). 

Met dank aan Ger Hof uit Zwolle en Tonny Mulder uit Schalkhaar voor de aanvullingen over de 

Diepenveense veldwachters.

die een benoeming kreeg als on-
bezoldigd rijksveldwachter. Hij 
werd opgevolgd door Hendrikus 
Weideman (1912-1943), die met 
zijn vrouw Berendina Munter en 
vier kinderen in de dienstwoning 
aan de Diepenveensche Puinweg 
woonde, nu Oranjelaan 53. Ook 
in zijn huis was een arrestanten-
cel aanwezig. Weideman is met 
zijn rijwiel gefotografeerd voor 
zijn dienstwoning in 1915; als 
belangrijke ambtenaar staat hij 
met die foto in het afscheidsal-
bum voor burgemeester Doffeg-
nies. In dat album zijn ook de 
handtekeningen van de zeven ge-
meenteambtenaren opgenomen, 
waaronder die van Weideman en 
zijn collega Dontje. 
Volgens Diepenvener Wim Roe-
tert escorteerde zijn vader Willem 
Roetert samen met Weideman in 
1918 vanaf de Platvoet een groep 
zigeuners naar Olst. Vader Wil-
lem Roetert had namelijk een 
vergunning voor een jachtgeweer 
en die assistentie kon Weideman, 
die alleen een sabel droeg, wel 
gebruiken. In 1923 verhuisde 
Weideman naar Colmschate en 
ruilde van dienstwoning met zijn 
collega Harm Dontje. 

Grappen met Dontje
Harm Dontje komt veel voor 
in de dorpsverhalen van oudere 
Diepenveners, die geboren zijn 
rond 1925. Dontje werkte eerst 
als politieagent in Deventer en 
werd in mei 1904 (als opvolger 
van Hoeve) benoemd als veld-
wachter. Samen met zijn vrouw 
Trijntje Brouwer betrok hij de 
dienstwoning in Colmschate. 
Ook hij is in 1915 geportretteerd 
voor het afscheidsalbum voor 
burgemeester Doffegnies. Met 
vrouw en kinderen Hermina en 
Harm is Dontje te zien voor zijn 
huis. Opvallend is dat de twee 
dienstwoningen in Colmschate 
en Rande gespiegeld zijn ge-
bouwd! 

Met Dontje werden vaak grap-
pen uitgehaald. Zo hingen kwa-
jongens eens een pop in een lan-
taarnpaal. Tot vermaak van zijn 
plaaggeesten sommeerde Dontje 
de pop om eraf te komen! 
In 1933 ging Dontje uit dienst en 

werd hij opgevolgd door Gerrit 
Zonnenberg. Deze woonde tij-
dens de oorlog aan de Oranjelaan 
en later op de Binnenweg en hij 
werd, net als collega Weideman 
in Colmschate, op 1 maart 1943 
eervol door de Duitsers ontslagen. 
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De laatste organist van Sion
Harry Mulder

De nieuwsbrief van een historische vereniging bevat voornamelijk oud nieuws, maar in het heden ontstaat 
het verleden van de toekomst. Daarom leggen we als kroniekschrijver ook wel ‘historische’ actuele veran-
deringen vast in onze nieuwsbrief. Zie in dit nummer de column van ‘de wandelende Diepenvener’ en het 
bericht over een markante ondernemer die zijn winkel sluit. In dat kader past de volgende bijdrage van 
Harry Mulder over de laatste organist van Sion. Immers,  een klooster zonder eigen organist is als een dorp 
zonder bakker.

Met een omweg van Assen naar 
Diepenveen
In de nazomer van 1950 vond de 
bijna tweeëntwintigjarige Hans 
Annegarn zijn tweede thuis in de 
bosrijke omgeving van Diepen-
veen, in klooster Sion. Bij zijn 
intrede kreeg hij de kloosternaam 
Augustinus. 
Hans Annegarn werd geboren 
te Assen op 13 september 1928. 
Hij groeide op in een muzikale 
familie tussen vijf zussen en drie 
broers. Zijn moeder gaf pianoles 
en zijn vader, die leraar Frans was, 
speelde viool evenals een paar van 
zijn zussen. Hans speelde piano en 
als hij aan het oefenen was en vals 
speelde, stampte zijn moeder die 
boven zat te naaien een paar keer 
met haar voeten op de grond. Zo 
werd de organist in spé op tijd ge-
corrigeerd. 
Al vroeg in zijn jeugdjaren wilde 
Hans missionaris worden. “Uit 
dankbaarheid wilde ik iets te-
rugdoen voor het welzijn van de 
kerk”, verklaart hij zijn keus. Op 
veertienjarige leeftijd ging hij naar 
het kleinseminarie Sparrendaal in 
Vught. Een kleinseminarie was 
een internaat waar jongens die 
priester wilden worden de gym-
nasiale studie deden. “In die tijd 
was het niet zo dat je regelmatig 
naar huis ging. Alleen in de zomer-
vakanties en voor de feestdagen 
kwam ik terug in Assen. Niet met 
de trein maar op de fiets”, vertelt 
pater Augustinus. “Om zeven uur 
’s morgens vertrok ik en was dan 
’s avonds om acht uur over. Die 
vooropleiding voor het priester-

schap duurde zes jaar maar ik heb 
er acht jaar over gedaan.” Zijn 
muzikaal talent bleef in Sparren-
daal niet onopgemerkt. Tijdens 
zijn verblijf in Vught begeleidde 
hij de Gregoriaanse gezangen. 
Ook als er een feestje was speelde 
hij piano, en af en toe ook viool. 
In 1950 meldde hij zich op 8 
september - de dag waarop in de 
katholieke kerk de geboorte van 
Maria gevierd wordt - bij klooster 
Sion in Diepenveen.

In het klooster
Sion behoort tot een kloosterorde 
waarvan de leden geen of zeer 
spaarzaam contact hebben met 
de wereld daar-
buiten. Klooster-
lingen van zulke 
ordes worden 
monnik genoemd. 
Klooster Sion 
huisvestte op het 
moment dat Hans 
Annegarn er aan-
klopte achten-
vijftig monniken; 
tweederde van 
hen was pater en 
een derde broe-
der. Een pater is 
een kloosterling 
die tot priester ge-
wijd is, de ande-
ren worden broe-
der of frater ge-
noemd. “De naam 
Augustinus heb ik 
gekozen vanwege 
mijn zus Andrea. 
Zij is zuster in de 

congregatie van de Augustinessen 
van Sint Monica in Hilversum.” 
Abt van Sion was op dat moment 
Gabriël van de Moosdijk. Deze 
abt zorgde in die tijd voor nogal 
wat veranderingen. Hij zette de 
bibliotheek op, moderniseerde het 
boerenbedrijf achter het klooster 
en voorzag de kerk van een nieuw 
orgel. “Ook gaf de abt ons zang-
les”, zegt Augustinus, “hij was een 
hele goede cantor.”
In 1953 volgde broeder Augusti-
nus - hij was toen nog geen pries-
ter - pater Jozef op als organist. 
Naast het dagelijkse orgelspel in 
de kloosterkerk speelde hij af en 
toe in andere kerken. Als daar de 

Op deze foto uit 1958 pater Augustinus, met tonsuur, in gesprek met 
één van de drie broeders Groot Zwaaftink. De tonsuur - een haarkrans 
die ontstaat door het scheren van de kruin - verwijst naar de belofte 
om voor altijd monnik te blijven. 
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eigen organist niet beschikbaar 
was, werd een beroep gedaan op 
de organist van Sion. Zo heeft hij 
ooit tijdens de Kerstnachtdienst 
in de dorpskerk van Diepenveen 
gespeeld.

In Abdij Sion besteden de kloos-
terlingen elke dag vele uren aan 
gebed en studie, maar daarnaast 
hebben ze hun eigen werkzaam-
heden. Pater Augustinus hield 
zich dus niet alleen bezig met het 
orgel. Hij maakte onder andere 
boter en karnemelk en verzorgde 
de druivenranken. Deze ranken 
komen door een gat onder in de 
muur in de zogenaamde drui-
vengang. Pater Ambrosius begon 
in 1905 met de druiventeelt. Na 
hem verzorgde pater Amadeus de 
druivenranken en later dus pater 
Augustinus. Ooit heeft pater Au-
gustinus op eigen initiatief het dak 
van het klooster gerepareerd. “De 
ijzeren haakjes die de dakleien op 
hun plaats houden gingen roesten, 
waardoor de leien verzakten en er 
lekkage ontstond. Ook moesten 
veel dakleien vervangen worden. 
Deze kregen we van kerken waar-
van het dak gerestaureerd was. 
Tijdens zo’n restauratie werden 
niet alleen de kapotte dakleien 
vervangen, maar ook de leien die 
nog goed waren. Die konden wij 
natuurlijk goed gebruiken.”

Kloostergeloften en 
priesterwijding
In 1952 deed Augustinus de ‘klei-
ne professie’, dit is de belofte om 
monnik te worden. Na de gebrui-
kelijke proeftijd van drie jaar deed 
hij vervolgens de ‘grote professie’, 
de belofte om voor altijd in het 
klooster te blijven. “De kleine pro-
fessie is eigenlijk het belangrijkst, 
omdat je daarmee al aangeeft je le-
ven in dienst van God te stellen”, 
vertelt pater Augustinus. In 1956 
werd hij tot diaken gewijd en op 
21 juli 1957 wijdde kardinaal Al-
frink hem, samen met dertig ande-

re diakenen, in de kathedraal van 
Utrecht tot priester. Het is in de 
katholieke kerk de gewoonte dat 
een nieuw gewijde priester kort na 
zijn wijding feestelijk ontvangen 
wordt in zijn geboorteplaats en 
voorgaat in een eucharistieviering 
in de parochiekerk aldaar. Maar 
monniken behoren zoals boven 
gezegd het contact met de bui-
tenwereld te mijden en pater Au-
gustinus werd dan ook direct na 
zijn wijding weer in Diepenveen 

verwacht. In de loop van de tijd 
werden de regels echter minder 
streng en pater Augustinus vertelt 
lachend: “Pas in 2007 tijdens mijn 
vijftigjarig priesterjubileum ben ik 
in mijn geboorteplaats Assen in de 
kerk Onze Lieve Vrouw ten He-
melopneming voorgegaan in de 
eucharistieviering”.

Het einde van een tijdperk
De gezondheid van pater Augus-
tinus laat momenteel wel wat te 
wensen over. Door reuma aan 
een paar vingers moest hij nood-
gedwongen stoppen met het be-
spelen van het orgel. Twee orga-
nisten ‘van buiten’ bespelen nu 
om beurten op zondagochtend 
tijdens de eucharistieviering het 
kerkorgel. Sion heeft geen eigen 
organist meer. Bij de uitvaart van 
pater Willem twee jaar geleden 
realiseerde pater Augustinus zich 
overigens al, dat hij vanwege zijn 
leeftijd plaats zou moeten maken 
voor een ander achter het orgel. 
“Ik hoop toch wel, dat het orgel 
bespeeld wordt tijdens mijn eigen 
uitvaart”, zegt pater Augustinus.

Pater Augustinus in de druivengang. Jaren-
lang behoorde het tot zijn takenpakket de 
druivenranken te verzorgen.

Pater Augustinus achter het uit 1937 stammende elektrisch pneumatisch orgel van Verschuren 
waarop hij 57 jaar heeft mogen spelen. Inmiddels is het vervangen door een mechanisch orgel.
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De Diepenveense rijvereniging is 
opgericht in 1949. Eerder was er 
al wel eens in groepsverband op-
getreden, maar om mee te kun-
nen doen aan wedstrijden moest 
men lid zijn van een vereniging. 
Er werd geoefend op het voor-
malig militair oefenterrein aan 
de Olsterweg, nu terrein van 
Vitens, tegenover het pompsta-
tion. Tijdens het buitenseizoen 
worden hier nog steeds de les-
sen gegeven. Vroeger werden ze 
verzorgd door militaire instruc-
teurs; de laatste was sergeant 
Vos. Op een gegeven moment 
stelde de Federatie van Lande-
lijke Rijvereniging echter de eis, 
dat hiervoor burgers met een 
door de federatie erkend diplo-
ma ingezet zouden worden.

De Ponyclub - een onderafdeling 
die onder hetzelfde bestuur valt 
- werd opgericht in 1966. Het 
initiatief daartoe werd genomen 
door een aantal enthousiaste 
ouders van kinderen die pony 
reden. De familie Scholten was 
de spil van de vereniging. Le-
den in de beginjaren waren o.a.: 
Jekke Ankersmit, Inge Beltman, 
Sam Crommelin, Annelies Dog-
terom, Jan Dommerholt, John 
Dijkman, Berendien Elzenga, 
Thea en Gerard Groenveld, Al-
bertine Kloezeman, Gillis Land-
heer, Monique de Lange, Suzan 
en Marike Nieboer, Herman 
Nieuwenhuis, Herman Noord-
kamp, Annemieke Postma, 
Fieke Rahusen, Henk Roetert, 
Henk van der Scheur, Hermien 

en Willemien Scholten, Albert-
Jan Slot, Menno en Ronnie 
Steenhuis, Hajé Steunenberg, 
Josien Struik, Yvonne van der 
Werff, Inge Weulink en Alexan-
der Gregory. De pony’s waren 
toen vaak klein en bont. In de 
winter hadden ze allemaal een 
dikke vacht en zagen ze er uit 
als enorme wolbalen.

In die tijd had vrijwel niemand 
een trailer. Men ging te paard 
naar de concoursen in de regio. 
Dat kon toen ook heel goed, 
want er was weinig verkeer en 
er waren veel onverharde wegen 
met brede bermen. Als de afstand 
naar een wedstrijd daarvoor te 
groot was, werd de veewagen 
van Schoemaker uit Bathmen 

ingezet. ’s Mor-
gens werd er heel 
vroeg ingeladen 
om de eerste star-
ters op tijd te la-
ten komen. Na de 
parade van alle 
deelnemers en 
de prijsuitreiking 
aan het eind van 

De Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Diepenveen
Alexander Gregory

De Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Diepenveen heeft al een historie van 62 jaar. Het wordt volgens het 
bestuur hoog tijd om de verhalen van oud-leden vast te leggen. De huidige voorzitter Alexander Gregory, lid 
van de ponyclub vanaf het eerste uur, geeft hieronder een ruime voorzet met een beknopte geschiedenis van 
deze vereniging.
Voor wie zich verbaast over het woord ‘landelijke’ in de naam van een plaatselijke afdeling eerst nog even de 
herkomst van dit woordgebruik. De Hippische Sportbond in Nederland duldde in zijn gelederen geen clubs 
waar de zwaardere ‘boerenpaarden’ bereden werden. Als tegenhanger werd daarom een federatie van ‘lande-
lijke’ rijverenigingen opgericht waar ook ruiters met landbouwpaarden deze edele sport mochten beoefenen. 
Samen met een aantal andere organisaties zijn deze nu verenigd in de Koninklijke Nederlandse Hippische 
Sportbond. Zie www.knhs.nl.

Vóór de ruiters staat op 
deze foto de heer Vos, 
instructeur. Te paard 
van links naar rechts 
Eppe Harmsen, Gerrit 
Keizer, Berend de Jong, 
Gerrit Hofstede, Bertus 
Leeffers, Ap Schop-
pert, Wim Roetert, Jo-
han Twellaar en Gerrit 
Nieuwenhuis.
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de dag allemaal samen naar huis. 
Als je geluk had mocht je meerij-
den in de cabine bij de chauffeur.
Toen er meer paardentrailers 
kwamen gingen de leden steeds 
meer op eigen gelegenheid naar 
de wedstrijden en toen de parade 
afgeschaft werd ging men ook 
niet meer op dezelfde tijd naar 
huis. Nu hebben de professio-
nele rijders een eigen vrachtwa-
gen en de ruiters die wedstrijden 
rijden een eigen trailer achter de 
auto.

In de zomer werd er een pony-
kamp georganiseerd. De leden 
reden in twee dagen naar Boe-
kelo, naar de boerderij van de 
ouders van mevrouw Scholten. 
Onderweg overnachtte men op 
manege Snorrewind in Markelo. 
Een week later reed men langs 
dezelfde route de zestig kilome-
ter naar huis.
In de winter was er een paar keer 
een kamp op de manege in Bath-
men. Ook dan was de pony het 
vervoermiddel. Ook nu wordt er 

elk jaar nog een ponykamp geor-
ganiseerd.
Bij concoursen in Diepenveen 
gingen de moeders van de leden 
aan de slag om lintjes te ma-
ken. Oranje voor de eerste prijs, 
rood voor de tweede, wit voor de 
derde, blauw voor de vierde en 
groen voor alle andere prijzen. 
Dat was een hele klus want er 
werd in veel klassen gereden. La-
ter werden de lintjes gekocht en 
kwamen er medailles en bekers.

Nog steeds organiseert de Die-
penveense vereniging elk jaar 
een concours. Dit concours 
is uitgegroeid tot een van de 
grootste in de omtrek met deel-
nemers op regionaal, landelijk 
en internationaal niveau en zo-
wel voor het springen als voor 
de dressuur. Enkele leden van de 
vereniging hebben inmiddels in 
verschillende klassen het Over-
ijssels kampioenschap behaald.
Het concours in Diepenveen 
vindt traditioneel plaats in het 
moederdagweekend. Het wordt 

wel steeds moeilijker om voor 
een dergelijk groot evenement 
een geschikt terrein te krijgen. 
Met zo’n zestig leden is de Die-
penveense rijvereniging een van 
de grotere in de regio. Ze hoopt 
nog verder uit te groeien en haar 
ultieme wens is een eigen mul-
tifunctionele accommodatie in 
onze gemeente.

Wie deze beknopte geschiedenis 
kan aanvullen wordt vriendelijk 
verzocht contact op te nemen 
met Alexander Gregory: mail-
adres voorzitter@paarden-
sportdiepenveen.nl, telefoon 
0570 591338. 
De website van de vereniging 
vindt u op: www.paarden-
sportdiepenveen.nl.

De Foto Archief Groep houdt 
zich aanbevolen voor correcties 
en aanvullingen op de onder-
schriften van de bij dit artikel 
geplaatste foto´s: fag@histori-
scheverenigingdiepenveen.nl.

Deze foto werd genomen in de wei van Nieuwenhuis aan de Wetermansweg tijdens een concours. Van links naar rechts: Steunenberg (de vader van 
Hajé), Bertus Leeffers, Joop Zand Scholten, Gradus van Essen, ?, Eppe Harmsen, ?, ?.
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Het huidige huis de Roobrug.(Foto Willem Janssen)

De Roobrug heeft in het ver-
leden vele spellingsvarianten 
gekend: Roderbruggen, Roy-
brug, Roebrugge, Roobrugghe, 
Roode Brugge, Robrugge, Rode 
Brugge, Rodebrugge, Rodebrug, 
Rode Brug, Roobrugge. De thans 
gangbare benaming is Roobrug. 
Op de kaart van Van Hooff, ge-
maakt in ca 1781, is een brug 
aangegeven op de plaats waar 
de Randerstraat de Zandwete-
ring kruist. Deze brug wordt op 
de kaart aangeduid met Roode 
Brug. De Roobrug staat op deze 

kaart aangegeven als “huys 
Roode Brug”. Het lijkt dus zeer 
waarschijnlijk dat de naam van 
het huis is afgeleid van de naam 
van genoemde brug. Roode is 
wellicht afgeleid van het werk-
woord ‘roden’ dat in het Oudne-
derlands ‘ontginnen’ betekent.
De aanleg van de Zandwetering 
vond vermoedelijk plaats in de 
tweede helft van de 13e  eeuw. 
Het was één van de grote Sal-
landse weteringen. Mogelijk ligt 
er een relatie tussen de aanleg 
van de wetering en de ontgin-
ning die daar wellicht een gevolg 
van was.

In 1457 wordt de Roobrug voor 
het eerst genoemd in de spel-
lingsvariant ‘ter Roderbruggen’. 
Er wordt dan melding gemaakt 
van Johan ter Roderbruggen, 
waarschijnlijk de toenmalige 
pachter van de Roderbruggen. 
Tot 1657 komen we de namen 
van enkele pachters tegen met 

een verwijzing naar Roderbrug-
gen. Uit de verkoop in 1657 van 
de Roode Brugge, inmiddels dus 
een nieuwe spellingsvariant, 
blijkt dat dit goed op dat mo-
ment een leengoed was van de 
heer van Wilp. Bij die verkoop 
in 1657 wordt het goed vrijge-
maakt en de eerste vrije eigenaar 
is Joan van Doetecom tot Pec-
kedam. 
In een request uit 1685 wordt de 
Roobrugge een spijker genoemd. 
Het woord spijker is afgeleid van 
het Latijnse spicarium, een plek 
waar spicae (korenaren) werden 
opgeslagen. Maar niet elke op-
slagplaats van graan kreeg de 
naam spijker. Die betiteling werd 
gereserveerd voor torenachtige 
gebouwen waar in nature betaal-
de pachten en tienden werden op-
geslagen. Meestal waren het ste-
nen bouwsels, omgeven door een 
gracht en voorzien van een kelder. 
Soms was er ook een woning voor 
een beheerder in opgenomen, 
want de eigenaar woonde elders 
op een gerieflijker plek en de spij-
ker moest wel bewaakt worden. 
In 1685 was Joan van Wijlick ei-
genaar van de spijker Roobrugge. 
In de achttiende eeuw raakten de 
spijkers buiten gebruik. Een aan-
tal is opgekocht door gegoede 
burgers uit de steden die er een 
buitenverblijf van maakten. Dat 
gebeurde ook met de Roobrug. 
Volgens overlevering heeft Anto-
nius Mattheus, de opvolger van 

De Roobrug in vogelvlucht
Willem Janssen

Huize de Roobrug ligt aan de Sallandsweg in het overgangsgebied tus-
sen de uiterwaarden langs de IJssel en de hoger gelegen dekzandgebie-
den ten Westen van het dorp Diepenveen.

Een van de overgebleven grenspalen van de 
Roobrug uit vroegere tijden. (Foto Willem 
Janssen)

Ligging van de Roobrug ten Oosten van het 
dorp Diepenveen.
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De Textiel Groep
Inke Mensink

In de tweede aflevering van de serie over de werkgroe-
pen van de Historische Vereniging Diepenveen kunt u 
hieronder lezen over het werk van de Textiel Groep. Het 
bewaren van oude kleding die in Diepenveen gedragen 
is en het verzamelen van textiel dat op een andere wijze 
verbonden is met Diepenveen en zijn geschiedenis, zijn 
het doel van de Textiel Groep.
Vier keer per jaar kunt u een andere selectie uit de 
verzameling bewonderen in de vitrine die in de biblio-
theek in Diepenveen staat (naast de tijdschriftenkast). Vanaf mei 2011 zijn daar gedurende enige maanden in 
Diepenveen gedragen knipmutsen en hoeden te bewonderen. De knipmutsen zijn hersteld en schoongemaakt 
door iemand in Mariënheem, die daarin gespecialiseerd is.

De Textiel Groep in beeld. Van links naar rechts: Betty van Weenum, Alie de Vries, 
Mientje Denekamp, Riek Visser en Janny Busser.

Joan van Wijlick,  de Roobrug tot 
buitenplaats omgevormd en zou-
den sommige van de nu aanwe-
zige bomen nog door hem geplant 
zijn. Antonius Mattheus had de 
Roobrug in bezit van 1718 tot 
1733.
In de jaren 1896-1898 werd in 
opdracht van Jhr. Otto Adri-
aan Smissaert op de fundamen-
ten van het bestaande huis een 
nieuw huis gebouwd. Het werd 
een enorm gebouw, met vele ka-
mers en een aparte toren.

Dit grote huis was geen lang 
leven beschoren. In 1935 werd 
het huis en de bijbehorende 
landerijen bij veilig verkocht. 
Op dat moment bestond de 
Roobrug uit een herenhuis en 
vijf woningen, alsmede grond-
gebied ter grootte van ruim 18 
ha. Hendrik van Leusen kocht 
op die veiling het perceel met 
het herenhuis. Zijn bedoeling 
was dit bezit door te verkopen, 
maar vanwege de toenmalige 
crisis vond hij geen koper voor 

dit enorme huis. Ofschoon het 
nog geen veertig jaar oud was 
liet hij het afbreken. Op het 
terrein werd in 1939 een nieuw 
landhuis gebouwd. Bouwheer 
en nieuwe bewoner van de 
Roobrug was Michiel Nico-
laas ten Seldam. Hij kwam met 
zijn gezin uit Nederlands-Indie 
waar hij directeur was van de 
suikerrietfabriek Semboro op 
Oost Java. De bouwkosten be-
droegen veertienduizend gul-
den. Architect was Willem Pie-
ter Cornelis Knuttel.

Het is opvallend hoeveel eige-
naren de Roobrug gekend heeft. 
In de periode 1657 tot 2011 is 
de Roobrug minstens negentien 
keer van eigenaar gewisseld. Al-
leen in de periode 1782-1886 
is de Roobrug langere tijd in 
handen geweest van één fami-
lie, het geslacht Cost-Budde-
Blijdenstein.
Elders in deze Nieuwsbrief 
wordt ingegaan op het echt-
paar dat de Roobrug het kortst 
in handen had, het echtpaar 
Roos-Reijning.

De Roobrug op een prentbriefkaart uit circa 1930.

Van meet af aan
Kort nadat de Historische Ver-
eniging Diepenveen ontstaan 
is, werd de Textiel Groep in 

het leven geroepen. “We verza-
melen textiel van zo’n 50 à 60 
jaar oud, vanaf 1900 tot 1950 
dus. En ouder mag natuurlijk 

ook”, vertellen de leden van de 
werkgroep mij. “Knipmutsen en 
zelfgemaakt ondergoed behoren 
tot de eerste dingen die we van 
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dorpsgenoten kregen. We kun-
nen onderdelen van de collectie 
laten zien in de vitrine van de 
bibliotheek en tijdens de bijeen-
komsten van de Historische Ver-
eniging in de Hof van Salland.”

Tentoonstelling complete col-
lectie
“Heel leuk was het dat we in 
2009 onze hele collectie konden 
laten zien tijdens een tentoon-
stelling bij Riemersma. Van de 
eigenaar van de kledingzaak in 
het dorp hebben we etalagepop-
pen, -koppen en losse poppen-
benen gekregen, toen de winkel 
ging sluiten. En daarop konden 
we klederdracht,  jakken, het 
zondagse pak dat in ons bezit is 
en de jas van de voormalige Die-
penveense begrafenisonderne-
mer laten zien. Ook de toga van 
de ambtenaar van de gemeente 
Diepenveen, die bij het trouwen 
gebruikt werd, was daar aanwe-
zig. Al met al zijn we wel zo’n 
veertien dagen bezig geweest 
met het opbouwen van de ten-
toonstelling. Maar het was be-
slist de moeite waard, ook door 
de enthousiaste reacties van de 
bezoekers. Naar aanleiding van 
de tentoonstelling hebben we 
weer nieuwe dingen gekregen. 
Bovendien kwamen we te weten 
waar het lapje met allerlei kleine 
donkere knopen, dat ook tot de 
collectie hoort, voor diende. Het 
werd bij zware rouw gedragen 
over de hoge hoed. Hoe ouder de 
hoge hoed, hoe hoger trouwens. 
We zijn blij dat we die hoeden 
compleet met hoedendoos ge-
kregen hebben. Zo kunnen we 
ze veilig bewaren.”

Pronkrollen en de vlag van Die-
penveen
“Na het overlijden van Toos 
Steunenberg kregen we de pron-
krol, die ze in de twintiger jaren 
bij de dames Bronswijk in Olst 
gemaakt had. [Redactie: Een 

pronkrol is een lange smalle 
strook stof, samengesteld uit 
vierkante stukken waarop ver-
schillende handwerktechnieken 
worden gedemonstreerd. We be-
sloten toen ook zelf een pronkrol 
te maken met 29 handwerktech-
nieken. Het werk hebben we ver-
deeld en thuis gedaan. Toen dat 
klaar was zijn de verschillende 
onderdelen aan elkaar gezet en 
na het voeren was de 560 centi-
meter lange pronkrol klaar.
De  versleten vlag van de ge-
meente Diepenveen is ook van 
een beschermende nieuwe lap 
voorzien, als een soort voering, 
waardoor die toch nog weer ge-
toond kan worden.”

Werkwijze
“Als we iets krijgen, wordt het 
schoongemaakt en hersteld als 
dat nodig is. Daarna wordt het 
van een label met nummer voor-
zien, in de collectielijst opgeno-
men en bewaard in een opberg-
box. We hebben nu zeven van 
dergelijke boxen. De collectie 
werd eerst bij Riek Visser op 
zolder bewaard, daarna bij Rie-
mersma op zolder en nu in Hof 
van Salland. Er zijn speciale kas-
ten voor gemaakt. We komen bij 
elkaar als we iets nieuws krijgen 
dat opgeborgen moet worden 
en ook voordat Hof van Salland 
vanwege vakantie dicht gaat. 

Dan doen we mottenballen in de 
opbergdozen en heeft niemand 
last van de doordringende geur 
daarvan.” 

Samenstelling
“In de Textiel Groep kunnen we 
het nuttige met het aangename 
combineren. Bovendien we heb-
ben het er gezellig met elkaar; we 
vinden het dan ook jammer als 
iemand zich moet terugtrekken. 
Begin 2011 heeft Riek Visser te 
kennen gegeven dat ze het stokje 
wilde overdragen aan een ander. 
Riek heeft zich vanaf het begin 
vol overgave ingezet om samen 
met de andere groepsleden de 
collectie uit te breiden, goed te 
bewaren en te documenteren. 
Onze vereniging en in het bij-
zonder de dames van de textiel-
groep zullen haar enthousiasme, 
toewijding en grote kennis van 
de Diepenveense historie erg 
gaan missen. We hopen dat we 
zo af en toe nog eens een beroep 
op haar mogen doen. Inmiddels 
hebben we in Betty van Weenum 
een nieuw enthousiast lid van 
onze werkgroep gevonden.”

De vlag van de voormalige Gemeente Die-
penveen.

Vervolg Spreekwoorden en gezegden
(Vervolg van pagina 5)

is nog enigszins te begrijpen, 
maar waarom een maagd, een 
aap en een vlo samenkomen in 
het spreekwoord Een vloo in de 
sunne, een aap op de tonne en 
een stoute maagd, kap ermee 
veur iej ’t oe beklaagt is niet ie-
dereen duidelijk. Wel duidelijk 
nog is de betekenis van Hee is 
der gek mee as een aap met zien 
jongen. Dat die liefde te ver kan 
gaan hoor je in het spreekwoord 
Een aap, uut al te grote min, 
perst zien jong de lenden in.
Tenslotte een vraag: wie kan me 
vertellen wat met Een aap, een 
paap, een wetsteen komt zeer 
wel oavereen bedoeld wordt?
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Een dichter bezingt de Roobrug
Willem Janssen

In ‘De Roobrug in vogelvlucht’(zie elders in deze nieuwsbrief) wordt gemeld dat de Roobrug zijn bewoners 
heeft zien komen en gaan. Onderstaand relaas is vooral gewijd aan een bevlogen poëet, Paulus François 
Roos, die met veel plezier meerdere keren te gast was bij zijn oom en tante op dit buitengoed en daar in zijn 
gedichten verslag van doet.

Het echtpaar dat de Roobrug 
het kortst in handen had was het 
echtpaar Roos-Reijning. Gerard 
Roos is geboren in Rotterdam en 
daar gedoopt op 8 januari 1730. 
Hij gaat in 1779 te Rotterdam in 
ondertrouw met Elisabeth Reij-
ning. Op 12 maart 1781 koch-
ten Gerard Roos en Elisabeth 
Reijning de Roode Brugge voor 
f 20.500,- van Willem Laurens 
Storm van ’s Gravezande, ge-
volmachtigde van zijn stiefvader 
François Changuion en zijn moe-
der Anna Geertruida van Gels-
kerken. Zij zouden de Roobrug 
slechts ongeveer anderhalf jaar 
in bezit hebben. Op 24 oktober 
1782 verkopen zij de Roobrug 
aan de Deventer burgemeester  
Willem Herman Cost.              

Hoewel het echtpaar Roos-Reij-
ning dus maar kort op de Roobrug 
woonde, is die periode interes-
sant vanwege het enthousiasme 

van hun neef Paulus François 
Roos, die in diverse gedichten be-
vlogen vertelt over zijn verblijf op 
dit buiten. Deze neef heeft in zijn 
jeugd bij zijn oom en tante op de 
Roobrug gelogeerd. Hij noemde 
dit later de prettigste tijd van zijn 
leven. Paul François verloor op 
jonge leeftijd zijn ouders, in 1767 
overlijdt zijn vader en een jaar la-
ter zijn moeder. Hij is dan 17 jaar 
oud. In 1769 vertrekt hij naar Su-
riname. Hij begon vermoedelijk 
als opzichter op de plantage ‘De 
Goede Verwachting’. Hij werkte 
op verschillende plantages tot 
hij in 1779 directeur werd op 
‘De Jonge Byekorf’. Uiteindelijk 
werd hij een welvarend planter 
en later koopman. Roos vervulde 
verschillende publieke functies. 
Daarnaast was hij dichter. Hij 
heeft een groot aantal gedich-
ten geschreven en wordt wel de 
begaafdste dichterlijke kolonist 
uit de 18e eeuw in Suriname ge-

noemd (Voorhoeve, 1953). 
In veel van zijn gedichten ko-
men oom Gerard Roos en tante 
Elisabeth Reijning (aangeduid 
als ‘moeij’) voor. Uit de manier 
waarop hij ze beschrijft blijkt 
grote genegenheid. Mogelijk dat 
ze in zijn jeugd na het vroege 
overlijden van zijn ouders als 
tweede vader en moeder hebben 
gefungeerd. Ook het goede leven 
op de Roobrug en de schoonheid 
van het omringende landschap 

Koopcontract van de Roobrug in 1781.

Tekening van de Roobrug door R. Dor-
resteijn in 1951 naar een schilderij van Jo-
hanna Aleida Budde. Boven de deur is nog 
het bouwjaar 1752 te zien.

komen regelmatig in zijn gedich-
ten aan de orde. 
In 1783 komt Paul François 
Roos voor een kort verblijf naar 
Nederland. Hij laat in oktober 
van dat jaar te Amsterdam zijn 
eerste gedichtenbundel drukken, 
‘Eerstelingen van Surinaamsche 
Mengelpoëzy’. Hij draagt de 
bundel op aan zijn oom Ge-
rard Roos en het laatste gedicht 
hierin is getiteld ‘Aan myn Oom 
en Moeije Gerard en Elisabeth 
Roos op de huize de Roobrug by 
Deventer’. Hij tekent er bij aan 
dat dit gedicht voltooid werd op 
1 oktober 1783 te Amsterdam. 
In dit lange gedicht, dat hieron-
der enigszins bekort wordt afge-
drukt, beschrijft hij de tijd die hij 
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doorbrengt bij zijn oom en tante 
op de Roobrug. Duidelijk blijkt 
dat het hoogzomer is als hij op 

Een uur van Deventer, waar ’t dorpje Diepeveen,
Op een verheven grond, zich, door het eikwoud heen,
Bevallig opdoet, langs verrukkelyke wegen,
Vertoont zich Gerards hof, de Roôbrug, afgelegen
Van ’t lastig stadsgewoel: hier is ‘t, in eenzaamheid,
Dat, levende op het land, hy ’t waare leven leid.
‘k Mogt hier, na ’t afzyn van ruim tweemaal zeven jaaren
Uit u, myn vaderland! Op u myne oogen staaren,
Op braaven Gerard en zyn waarde gemalin.
Wat was myne aankomst teêr! hoe was myn ziel en zin
Getroffen, toen ik hen my welkom hoorde heeten!
‘k Was naauwelyks in de zaal van ’t lusthuis neêrgezeten,
Of ‘k wierd, door ’t edel paar, met vriendschap overlaên.
[…..]
Een dienstmaagd meld my dat de koffie staat te wachten,
Dus treed ik ’t lusthuis in, waar oom en moei my zien,
En elk van hen om ’t zeerst een goeden morgen biên.
Hun vriendschap voor my schynt elk ochtend aan te kweeken.
Ontnuchterd, vraagt myn oom om de aangenaame streeken
Van ’t landgoed door te gaan: hier toont hy my een schat
Van rogge, die het brood nog in den halm bevat;
Dáár zien wy goudgeel garst; ginds zien wy haver groeijen;
Hier ligt een akker braak; ginds zien wy boekweit bloeijen;
Hier dartelt op de wei het melkbeest, dáár het paard;
Hier plant, dáár maait men ’t graan; ginds word het hooi vergaêrd.
[…..]
Hier vind ik Gerard op de kamer, by zyn boeken,
Om voor myn leeslust iets aanmerklyks op te zoeken.
De dienstmaagd meld dat in de zaal ons ’t eeten wacht:
Hier smul ik doppertjes met peultjes, eêl en zagt;
Nu eet ik in de melk gestoofde boerenboonen
’t is of hier overvloed en kiesheid samenwoonen.
Wat is de bloemkool malsch! Wat is dat kalfsvleesch vet!
’t Is my in langen tyd zo blank niet voorgezet.
De gulle gulheid, die ik aan den disch zie blinken,
Verschaft een dubblen smaak in ’t eeten en in ’t drinken.
‘k Besef een oogenblik, ô Gerard! Uw geluk,
Daar gy zo vergenoegd op ’t land leeft, vry van ‘t juk 
[…..]
ô Zoet herdenken van zo zuivren vriendschapstaal!
ô Roôbrug, voor myn ziel een waare wellustzaal!
Myn pen is veel te zwak uw schoonheid te beschryven,
Doch altyd zal uw beeld in myn gedachten blyven.
[…..]
Dus wandel ik nog eens de Roôbrug in het rond.
Wat denkbeeld schaft my thans de nuchtre morgenstond!
‘k Zeg staamlende u ’t vaarwel: vaart wel, geliefde streeken!
Vaar wel, ô graangewas! Vaart wel, ô dreeven! beeken!
‘k Zie nu misschien voor ’t laatst uw welige eikenlaan.
Gy Roôbrug! Doet my van uw hof verwonderd gaan.
[…..]
Ontvlied de Roôbrug my al schielyk uit myne oogen.
‘k Zeg zagtjes ’t laatst vaarwel aan dómtrek, aan de boogen
Der ryzige eiken, aan den Yssel, die den muur

Dichtbundel “Eerstelingen van Surinaam-
sche mengelpoëzy van P. F. Roos (1783), 
opgedragen aan Gerard Roos op den huize 
de Roobrug.

de Roobrug verblijft: hij plukt 
rijpe kersen, de boekweit bloeit. 

Het merkwaardige is, dat Gerard 
Roos en Elisabeth Reijning de 
Roobrug ruim een half jaar eer-
der hadden verkocht, namelijk 
op 24 oktober 1782. Toch lijkt 
Paul François Roos de zomer 
daadwerkelijk op de Roobrug 
te hebben doorgebracht. Wel-
licht heeft het echtpaar Roos - 
Reijning de Roobrug na verkoop 
nog enige tijd gehuurd.
Op 2 november 1783 keert 
Paul François Roos weer terug 
naar Suriname, wat hem betreft 
voorgoed. Dit valt op te maken 
uit het emotionele afscheid, zo-
als verwoord in bovengenoemd 
gedicht. Hierin klinkt het defini-
tieve afscheid door: “’k Zie nu 
misschien voor ’t laatst uw we-
lige eikenlaan”.

Aan myn oom en moeije, Ge-
rard en Elisabeth Roos;
op den huize De Roôbrug, by 
Deventer.
Gedicht uit 1783
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Van Deventer besproeit. De schoonheid der natuur
Doet ons, al rydende, den langen weg verkorten 
[…..]
Kon myne komst myn oom en tante vreugd bereiden,
‘k Zie dat myn weggaan hen een waare droefheid is.
Oom Gerard nadert my, met eene ontsteltenis,
Zo groot, dat hy ’t vaarwel my naauwelyks toe kan bren-
gen.
‘k Wil spreeken, maar myn hart, beklemd, gevoelt, door 
’t plengen
Van dankbre traanen, dat het spraaklid spraakloos blyft.
‘k Omhels hem, en, myn moeije omarmende, verstyft
Myn bloed in de adren: zy, my drukkende aan de wangen,
Blyft, als gevoelloos, in myn vriendschapsärmen hangen.
Het tedere vaarwel is ’t eenigst dat men hoort.

Zy ryden weg…….
Myn ziel, door 
droefheid als ver-
smoord.

Korte tijd na zijn 
eerste reis naar Ne-
derland zal hij nog 
één keer naar zijn 
vaderland terug-
keren, het is dan 
eind april 1784. 
Op 1 december 
1784 vertrekt Pau-
lus François Roos 
weer naar Surina-
me en vestigt zich 
daar als koopman. 

Het vertrek is definitief, hij zal Nederland en zijn oom 
en tante nooit meer weerzien.
Terug in Suriname denkt Paulus François Roos regel-
matig met weemoed terug aan de tijd die hij in Neder-
land doorbracht. Hij heeft goede herinneringen aan de 
tijd die hij met zijn oom en tante op de Roobrug door-
bracht. Ondanks de door hem beschreven schoonheid 
van dit gebied is het toch de natuur en het landschap 
van Suriname waar zijn hart naar uitgaat. In het ge-
dicht ‘Wandeling naar de plantaadje Ma Retraite gele-
gen achter Paramaribo, in den jaare 1787’ waarin hij 
de schoonheid van Suriname beschrijft legt hij niet-
temin ook zijn goede herinneringen aan de Roobrug 
vast in de volgende passage:

’t Namiddaguur, dat my thans aanspoort om te zingen,
Verlevendigt in my de zoete wisselingen
Van zielsvermaken, die de Roôbrg my voorheen
Verschafte, toen ik mogt op ’s vaders bodem treên,
En, aan den Ysselstroom, in schaduwe der elzen,
My door myn Gerard en zyn gade zag omhelzen.

Begin van het gedicht gericht aan de oom en 
tante van Paul François Roos. 

Beminde vrienden! Denkt, dat, schoon de zee ons scheid,
Gy echter by my woont in ‘t hart der dankbaarheid.
Ô Roôbrug! ’t belge u niet, wanneer ik hier zal spreken
Van schooner laanen, van verrukkelyker streeken,
Vin grooter kruidenschat, dan ge uit uw vruchtbren 
schoot
Ooit voortbragt; buiten dit, blyft gy toch altoos groot.

En ook in het gedicht ‘De plantaadje Spieringszorg. 
Toegezongen op den 1 sten January, 1788’ komt de 
herinnering aan de Roobrug boven drijven:

Maar deeze schoone tuin doet my weêr adem haalen.
‘k Bewandel ’t middenpad, al zingend, heen en weêr,
En zie met aandacht op de kerssenboomen neêr;
Dan eens op zyde naar het huis met glazen raamen;
‘k Zeg zagtjes, dit gebouw behoeft zich niet te schaamen
Voor Gerard’s lusthuis, dat, schoon ’t trotscher is gesticht,
Juist aan het oog vertoont hat zelfde tuingezigt.
[…..]
Herroept, ô Roôbrugshof! In my uw welig oord:
Wat brengt gy persiken en abrikoozen voort!
Wat smulde ik menigmaal van zwangere morellen,
Van applen, peeren, en gekleurde muskadellen!
‘k Denk nog om u, ofschoon die tyden zyn voorby.

Hetzelfde overkomt hem in ‘Tuingedachten’:

Maar al denkend trok de band
My naar ’t dierbaar vaderland.
‘k Dacht, kon ik eens zo veel gaêren,
Om, na een of twee paar jaaren,
Heen te vaaren naar Euroop.
Deventer! Uw buitenvlekken
Zouden my tot woning strekken:
Denkend voed men groote hoop.
‘k Zou, by komst, geen tyd verliezen,
Maar my straks een woonplaats kiezen
By het dorpje Diepenveen;
‘k Zag dan, door myne eiklaan heen,
Naar de Roôbrug, die voor deezen,
Plag de hof myns heils te weezen.
‘k Waar dan daaglyks wellekoom
By myn moeije en by myn oom…

Maar met het verstrijken van de jaren zijn de herin-
neringen aan de Roobrug en aan het aangenaam ver-
toeven bij zijn oom en tante klaarblijkelijk verbleekt; 
ze komen niet meer terug in zijn gedichten.
Op 2 november 1805 overlijdt Paulus François Roos 
op 54 jarige leeftijd te Paramaribo. Zijn oom overleeft 
hem. Gerard Roos wordt 82 jaar en overlijdt op 26 
mei 1812 te Utrecht in het huis van havenmeester 
Simon Dulmerhorst.
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Na een fikse wandeling van 
ruim een uur was ik weer aar-
dig op de hoogte van het wel en 
wee van ons dorp voor zover 
dit zich aan de voorbijganger 
vertoont. Telkens weer geniet 
ik van al het moois dat hier te 
aanschouwen valt. Iemand be-
vestigde laatst mijn gevoelens 
met de uitspraak: “Ja het ís hier 
ook heel mooi, we wonen in 
de achtertuin van Nederland”. 
Vervuld met die toch wel sym-
pathieke gedachte vond ik, 
dat ik recht had op een rust-
pauze met cappuccino op het 
verwarmde terras van het nog 
steeds Zonnig Diepenveen! Zo 
gezegd zo gedaan.

Na een kwartiertje kreeg ik ge-
zelschap van een Nordic wal-
ker, die zo te zien ook toe was 
aan een korte onderbreking 
van zijn sportieve activiteit. 
Ook hij genoot zichtbaar van 
zijn koffie. Na enige tijd stelde 
hij voor zichzelf maar publie-
kelijk vast, dat de auto’s in de 
Dorpsstraat veel te hard reden. 
“En”, bedacht hij hardop, “d’r 
is ter trouwens neet ene dee 
zich in dit land nog an de regels 
hölt.” Klaarblijkelijk kreeg hij 
de smaak nu echt te pakken en 
hij vervolgde: “Zunde, dat ze 
al dee huzen hier afbrèèkt”. 
Zijn hand wees in de richting 
van de nog onbebouwde kavels 
aan de overzijde. “Zee zet van 
alles op de koare, maa’ wieter 
gebeurt ‘r niks, noppes. En da’s 
neet allene hier. Ok ’t olde stuk 
grond van Jan Beer’nds hebt 
ze ummedeupt in ’t Amtshof. 
Mooie preutjes, maa’ nog niks 
ve’kocht.” En zich direct tot 
mij richtend: “Kennie ‘t Eiken-
dal? Twee huzen in anbouw en 
wieter, ho maa’. Nee meneer-

tjen, alles wödt anders hier 
maa’ neet bèter zeg ik oe.”
Ik dacht dat ik ook maar eens 
iets moest inbrengen. Maar 
voordat ik van start kon gaan 
was hij al weer bij het volgen-
de onderwerp aangeland. “De 
luu hier wödt ok steeds meer 
op zichzelf. Iederene veur zich. 
Dat was vrogger wel a’ers. 
Doa’ zei’n de luu nog goeien-
dag teeg’n mekoare. Noe loopt 
ze oe biekans van de sökke’ 
maa’ oe iets zegg’n, ho maa’!” 
Hier greep ik in en ik maakte 
hem duidelijk, dat we een mooi 
en actief dorp hebben met een 
actieve middenstand en een 
actief verenigingsleven. En ik 
bracht naar voren dat dit hele 
belangrijke zaken zijn voor een 
goede leefomgeving, maar dat 
je dit pas vaststelt en waardeert 
als je er ook zelf aan deelneemt. 
Hij keek me misnoegd aan en 
zuchtte: “Weer zo’n positivo, 
dee hebbe wie hier al meer dan 
zat! ’t Help ja gin snars, zeg ik 
oe. Bie de historische vereniging 
geet ‘t ok enkeld maa’ oaver 
hoe good ‘t vrogger allemaole 
was en hoe ’t van belang is um 
mooie ding’n te bewar’n veur 
oe noageslacht. Afbrèèk’n, dat 
doot ze en d’r is ter neet eene 
dee der ok maa’ een tel van 
wakker lig. Ja,ikke”, sloot hij 
met een zucht af terwijl hij zijn 
kopje neerzette.
Na enig nadenken vroeg ik 
hem of hij een dorpsgenoot 
was. Toen hij dat bevestigde, 
vervolgde ik: “Je zou eens lid 
kunnen worden van onze His-
torische Vereniging en vrijwil-
liger van een werkgroep”. Ik 
schetste hem het doel en de or-
ganisatie van onze vereniging. 
Het bleef even stil, maar toen 
zei hij: “Nee, da’s niks veur 

mien. En nog wat, zee hebt 
al een kuierende schriever, ok 
zo’n positivo! Ie mot wel bie 
de tied wèè’n en dat bin ‘k, en 
deurumme geleuve ik neet in 
sprookjes.” Ik gaf het op. 

Ik wilde net mijn koffie gaan 
afrekenen, toen mijn oog op-
nieuw viel op wandelaars die 
in korte tijd al drie keer voor-
bijgekomen waren. Toen ik be-
langstellend toekeek, kwam een 
van hen het terras op en vroeg: 
“Weet u misschien, waar hier 
de Goorseweg is en de Need-
seweg?” “Volkomen onbekend 
voor mij, hebt u wel de goede 
kaart?” vroeg ik . “Ja zeker”, 
repliceerde hij. Toen hij mij die 
overhandigde las ik ‘Diepen-
heim’. “Volgens mij bent u iets 
te ver doorgereden.” Ontgoo-
cheld luisterden ze naar mijn 
uitleg, hoe je van Diepenveen 
naar Diepenheim moet komen. 
Mijn vorige gesprekspartner 
die op een afstand mijn ont-
moeting met de verdwaalde 
reizigers had gadegeslagen rea-
geerde met: “Dee komt hier ok 
neet vandan! Ai de weg neet 
weet ku’j ok maa’ bèter thuus-
blie’m”. Ik besloot mij niet 
van de wijs te laten brengen en 
vervolgde mijn wandeling door 
ons mooie dorp, maar niet 
dan nadat ik hem een prettige 
voortzetting van zijn tocht had 
gewenst.

’t Is maa’ hoe j’ ’t bekiekt
Een wandelende Diepenvener
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Ons mooie Diepenveen
Ap Smeenk

Refrein:
Zuidwest in Salland, tussen groen en veel bomen:
het mooie Diepenveen, de plek van mijn dromen.

De kerk op het plein mag al eeuwen zo zijn.
De IJssel kabbelt voort, Diepenveen is mijn oord.

De Foto Onderzoek Groep is benieuwd waar deze foto gemaakt is en wie hier geportretteerd zijn. U kunt 
uw reactie mailen naar fag@historischeverenigingdiepenveen.nl. U kunt ook bellen met Jan Nieuwenhuis: 
0570 591388.

   
In het Sallandse land is het zuiver en puur.
Diepenveen dorp, rondom natuur.
Ten westen de IJssel die noordwaarts stroomt.
Je voelt je gelukkig als je in Diepenveen woont.

Diepenveen, je blijft immer het dorp naar mijn 
hart.
Diepenveen groen, zo heel apart.
De kerk op het plein voert eeuwen terug.
Door het dorp stroomt de wetering, dus steeds 
weer een brug.

In en om Diepenveen leeft de sfeer nog van toen:
nostalgisch, veel bossen en groen.
Landgoed aan landgoed, alleen boomgeruis,
het is er rustgevend, Diepenveen is ons thuis.

Ten zuiden van ’t dorp, na wat groen, ligt de stad.
Zin in vertier dan ga je op pad
voor stappen, shoppen, cultuur of voor sport.
Dus ook daarin voorzien, je komt echt niets te kort.

Met dit lied - getoonzet door de dichter zelf en voorzien van een arrangement door Jan Hartkamp - werd 
de vertrekkende burgemeester James Van Lith de Jeude in 2007 uitgezongen door het Diepenveense koor 
Soli Deo Gloria onder begeleiding van accordeonist Henk van Enk.


