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Historische avond 10 nov. 2011

¬  Volgens een goed gebruik organiseert de Vereni-

ging elk najaar in Hof van Salland te Diepenveen een 

bijeenkomst over een thema uit de historie van haar 

werkterrein. Hierbij zijn niet alleen de leden maar ook 

allen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp van 

harte welkom. Dit jaar wordt die open bijeenkomst 

gehouden op donderdag 10 november. De avond 

begint om acht uur, de zaal is open vanaf half acht.

In vroegere tijden hoefde men nooit ver te gaan om 

zijn dagelijks brood te kopen. En overal verrieden 

draaiende wieken de verblijfplaats van de molenaar 

die de bakker zijn meel leverde. Ook Diepenveen 

heeft diverse molenaars en vele bakkers gekend. 

Aan hen is de elfde publicatie in de Historische Reeks 

Diepenveen gewijd. Dit boek, getiteld ’t Kump veur 

de bakker, wordt op de avond van 10 november ten 

doop gehouden. 

Deze historische avond is weer rijkelijk gevuld. Bert 

van Rijswijk, molenaar in Olst, vertelt met ondersteu-

ning van lichtbeelden over het molenaarsleven 

vroeger. Een lid van het geslacht Brouwer dat bijna 

twee eeuwen lang de Diepenveense molen aan de 

Molenweg liet draaien, vertelt het verhaal van hun 

landelijk bekende voorvader Berend Jan, geboren 

in 1872, die de molen inruilde voor de schildersezel. 

Op het programma staan verder korte filmpjes over 

het oude ambacht van brood bakken in de houtoven 

en de hoogstaande kunst van een banketbakker.

_________________________________________________

Bakkerijen van Paalman, Van 
Vemden en collega’s herleven!																
Interviewgroep

¬  Na het vroegtijdige overlijden van Jo Paalman in 

de zomer van 2000 heeft Diepenveen jarenlang een 

‘bakkerloze periode’ gehad. Noodgedwongen moes-

ten Diepenveners voor brood van een warme bakker 

naar Deventer uitwijken. Dubbele tegenslag, want 

behalve dat het qua afstand lastig was kon daar niet 

één bakker de smaak en kwaliteit van Jo’s producten 

evenaren.
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Bakker	Jo	Paalman.	(Foto	Harry	Mulder)

Het	boek	is	op	de	historische	avond	van	10	november	te	koop.	
Daarna	bij	diverse	winkels	in	Diepenveen	en	bij	boekhandels	in	
Deventer	en	Olst.	De	prijs	is	€	14,50.
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Gelukkig besloot in 2007 bakker Gejo van Rijssen 

weer een bakkerswinkel in Diepenveen te openen, 

zodat we tot op de dag van vandaag opnieuw van 

verse en kwalitatief hoogstaande baksels kunnen 

genieten. 

Als hulde aan vroegere Diepenveense bakkers zoals 

Jo Paalman en Adri van Vemden wilde de interview-

groep de gedachten aan hen levend houden, door 

hun leven en werk te beschrijven en deze verhalen te 

bundelen in een boek. Het werk daarvoor startte drie 

jaar geleden.

Zoals een bakker voor de bereiding van brood met 

meel begint, begint dit boek ook met meel; liever 

gezegd met verhalen over de makers van meel die 

werkten in de Diepenveense molen. De lange geschie-

denis van de molen – deze gaat zelfs helemaal terug 

tot de middeleeuwen, de tijd dat hier het Vrouwen-

klooster was – staat uitgebreid in het boek beschreven. 

Het verzamelen van alle relevante informatie omtrent 

de molenaars en bakkers was veel werk en soms 

vroeg één van de samenstellers van het boek zich wel 
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van de alleroudste Diepenveners, meestal door twee 

werkgroepleden samen. Sommige werkgroepleden 

maken aantekeningen van het gesprek en werken die 

later uit. Anderen gebruiken daarbij een bandrecorder. 

De eerste bandrecorder van de Interviewgroep was op 

de Diepenveense rommelmarkt gekocht. Het aller-

eerste - twee uur durende - interview (met mevrouw 

Bosch - Roetert Steenbruggen) werd met dit apparaat 

opgenomen. Het resultaat was veel geruis en geknet-

ter op de band, waardoor heel in de verte nog vaag 

een stem te horen was. Gelukkig mocht het interes-

sante verhaal een week later nog eens vastgelegd 

worden op een nieuw gekochte recorder.

Een interview afnemen is niet altijd eenvoudig. Dat 

gaat niet zonder slag of stoot. In het begin van het 

gesprek zijn mensen vaak nog een beetje terughou-

dend. “Waarom kom je bij mij? Ik weet niets leuks, 

krijg je nogal eens te horen. Maar als je met hen over 

vroeger begint ontdooien ze vanzelf. Als ze eenmaal 

op de praatstoel zitten en je hen niet teveel onder-

breekt, komen de interessante en amusante verhalen 

als vanzelf naar boven. Dikwijls zijn het verhalen 

die hun kinderen al duizend keer gehoord hebben 

en waarbij deze hun geduld verliezen. Wanneer de 

geïnterviewden dan ervaren dat die mevrouw of me-

neer van de Historische Vereniging één en al oor is, 

vinden ze het vaak heerlijk om die oude verhalen nog 

eens op te dissen.”

Al gauw ontstond bij de Interviewgroep het idee om 

de eerste op papier gezette verhalen te gaan bunde-

len, zodat meer mensen kennis konden nemen van 

de boeiende Diepenveense geschiedenissen. Zo ont-

stond het boek ‘Oude Diepenveners doen een boekje 

open’. Deze publicatie bleek een schot in de roos. 

De oplage van dit eerste interviewboek (voorzichtig 

omgaand met de financiën van de jonge vereniging 

werden 400 exemplaren gedrukt) was binnen 24 uur 

uitverkocht. En ook de tweede druk (nog eens 400 

exemplaren) was in een week uitverkocht. Het boek 

is jammer genoeg niet meer verkrijgbaar, nóg eens 

een herdruk is financieel niet haalbaar. Bij het tweede 

interviewboek ‘Oude Diepenveners doen opnieuw een 

boekje open’ werd daarom gekozen voor een oplage 

van 1200 exemplaren.

 

Dezelfde gebeurtenis kan door verschillende mensen 

anders beleefd zijn en anders herinnerd worden. Dat 

bleek uit enkele overlappingen en herhalingen in dat 

eerste interviewboek. Op zichzelf een boeiend ver-

schijnsel, maar toch werd besloten om het tweede 

boek wat meer te structureren. Daarin werden de 

verhalen per locatie - Platvoet, Rande, Borgele enzo-

voorts - gebundeld. Er wordt niet gewerkt met een vaste 

vragenlijst. De geinterviewden bepalen voor een groot 

deel zelf wat er verteld gaat worden. Dat ging in de 

begintijd vaak aan de hand van foto’s. Nu wordt met 

thema’s gewerkt. De verzamelde informatie wordt ver-

werkt in een boek of in een artikel voor de nieuwsbrief. 

De waardering die blijkt uit de enthousiaste ontvangst 

van elk van onze publicaties is een stimulans om 

door te gaan, vinden de leden van de Interviewgroep. 

Graag ontvangen ze van u suggesties over nieuwe 

onderwerpen die de moeite waard zijn om verzameld 

en uitgewerkt te worden.

_________________________________________________

eens vertwijfeld af of dit project wel tot een goed 

einde zou komen. Op zo’n moment werd het ge-

vleugelde Sallandse spreekwoord ‘t kump veur de 

bakker gelanceerd. Het ìs goed gekomen en daarom 

hebben wij het boek ook zo genoemd. 

De molen- en bakkersverhalen zijn aan de hand van 

archiefonderzoek en interviews met familie en perso-

neel op papier gezet. Het boek vertelt over het leven 

en werk van een twintigtal bakkers en over alle grote 

en kleine ‘mulders’ die hier in Diepenveen actief zijn 

geweest, zoals die van de Molenbelt, van de Draaiom 

en van de Kleine Boerencoöperatie. Ook de maalderij 

van Karenbeld wordt belicht. De verhalen zijn niet 

alleen interessant en leerzaam maar ook humoristisch. 

Prachtige foto’s en leuke Sallandse spreekwoorden 

betreffende deze onderwerpen, completeren het boek. 

Op de Historische Avond in het Hof van Salland op 

donderdag 10 november aanstaande presenteren wij 

op feestelijke wijze het boek ’T Kump Veur De Bakker’, 

de elfde publicatie in de ‘Historische Reeks Diepen-

veen’.

De Interviewgroep
Inke Mensink

“Iedereen heeft zijn verhaal dat waard is om vast-

gelegd te worden. Mensen herinneren zich zoveel bij-

zondere verhalen, anecdotes en interessante gebeur-

tenissen. Door alle verhalen komen de omgeving en 

geschiedenis tot leven.” Aldus een van de leden van 

de Interviewgroep in het gesprek dat de stof leverde 

voor onderstaande schets van deze werkgroep.

Doel van de Interviewgroep is het vastleggen van die 

Diepenveense getuigenissen over vervlogen tijden. 

Het kost heel veel tijd maar het is leuk en interessant 

om te doen, vinden de werkgroepleden. De groep is 

gemêleerd van samenstelling en er heerst een plezier-

ige sfeer. “We werken zelfstandig en proberen eens in 

de zes weken bij elkaar te komen voor overleg. Wilbert 

Derksen, tevens bestuurslid, is de lijmpot die de groep 

goed bij elkaar houdt en kritisch kijkt naar de inhoud 

van de geleverde teksten”.

Kort na het oprichten van de Historische Vereniging 

Diepenveen Dorp en Omgeving in 1998 is de Inter-

viewgroep ontstaan. Initiatiefnemers waren Wilbert 

Derksen, Pier Karenbeld en Gerrit Hemeltjen. En al 

gauw deden er meer mensen mee met het vastleggen 

van verhalen. Begonnen werd met het interviewen 

De Interviewgroep.	Zittend	v.l.n.r.:	Wim	de	Weerd,	Wilbert	Derksen,	Gerrit	Hemeltjen,	Hanneke	Denekamp	en	Irma	Hollander.	
Staand	v.l.n.r.:	Eva	Akkersdijk,	Pier	Karenbeld	en	Herman	Denekamp.	Op	deze	foto	ontbreekt	Thea	Swartjes.	(Foto	Harry	Mulder)

Tom	Masselink	en	Herman	Denekamp.	(Foto	Harry	Mulder)

Bestuurswisseling

De originele voorzittershamer van burgemees 

ter Crommelin is door de (tweede) voorzitter van 

de Historische Vereniging, Herman Denekamp, 

overgedragen aan zijn opvolger, Tom Masselink. 

Deze is sinds de ledenvergadering van april 

2011 onze voorzitter.



¬ Na 24 nummers in 
een nieuw jasje
De	Nieuwsbrief	die	u	nu	in	handen	

heeft	is	de	vijfentwintigste	in	de	reeks	

die	startte	in	oktober	1999.	

Deze	nieuwsbrief	is	van	meet	af	aan	

meer	geweest	dan	een	mededelingen-

blad	voor	de	leden,	hij	biedt	vooral	

nieuws	over	oud.	Wie	geïnteresseerd	

is	in	geschiedenis	vindt	hier	korte	en	

lange	verhalen:	de	uitkomsten	van	het	

speurwerk	dat	vele	hedendaagse	be-

woners	van	Diepenveen	Dorp	en	Om-

geving	verrichten	om	de	historie	van	

dit	stukje	Salland	te	reconstrueren.

Op	advies	van	de	PR-werkgroep	heeft	

het	bestuur	besloten	de	Nieuwsbrief	in	

een	nieuw	jasje	te	steken:	verandering	

van	spijs	doet	eten	en	ook	een	histo-

rische	vereniging	wil	met	de	tijd	mee.	

De	coupeuse	van	deze	nieuwe	jas	is	

Gea	Zieverink,	van	professie	grafisch	

vormgever,	voor	ons	een	(buiten)

gewone	vrijwilliger.

¬		De piloot in de kersenboom
Het	overkomt	vrijwel	iedere	auteur	van	

een	historisch	onderwerp:	je	zoekt	in	

alle	hoeken	en	gaten,	trekt	iedereen	

aan	de	jas	van	wie	je	vermoedt	dat	

hij	of	zij	iets	zinnigs	te	vertellen	heeft	

en	als	de	resultaten	van	je	speurtocht	

uiteindelijk	gedrukt	zijn,	komen	som-

mige	lezers	met	correcties	en	nieuwe	

informatie.	Het	is	Frits	Loggen,	auteur	

van	‘De	piloot	in	de	kersenboom	en	

andere	oorlogsverhalen	uit	Diepen-

veen’,	niet	anders	vergaan.

Door	een	reactie	op	een	van	de	foto’s	

in	het	boek	kwamen	we	in	contact	met	

drie	dochters	van	de	heer	Geert	Hel-

lema.	Pier	Karenbeld	heeft	op	hun	ver-

zoek	en	aan	de	hand	van	hun	verhaal	

het	moedige	verzetsverleden	van	hun	

vader	opgetekend	in	het	artikel	dat	u	

in	deze	Nieuwsbrief	aantreft.	

Ere wie ere toekomt.

Met	dank	aan	de	heer	Mr.	J.	Anker-

smit	meldt	Frits	Loggen	de	volgende	

aanvulling	op	het	hoofdstuk	waarin	

hij	de	crash	van	de	‘Pathfinder’	op	

15	februari	1944	aan	de	orde	stelde.	

Er	is	nog	een	derde	inzittende	die	de	

crash	overleefd	heeft:	Flight	Lieuten-

ant	Baring	Oates	Ranalow.	Deze	werd	

door	een	Duitse	patrouille	gevangen	

genomen	en	de	volgende	morgen	op	

transport	gesteld.	Vlakbij	Deventer	is	

hij	uit	de	vrachtwagen	gesprongen	en	

heeft	hij	zich	verstopt	in	een	bosje.	

Toen	de	kust	veilig	was,	heeft	hij	bij	

een	huis	aangeklopt	en	is	hij	door	de	

bewoners	verder	geholpen.	Nu	blijkt,	

dat	hij	uiteindelijk	is	terechtgeko-

men	bij	de	familie	Ankersmit	aan	de	

Platvoetdijk.	De	heer	des	huizes	had	

in	Heerlen	goede	vrienden,	van	wie	hij	

wist	dat	ze	in	het	verzet	zaten	en	con-

tact	hadden	met	de	‘Escapeline’,	de	

pilotenvluchtroute.	Na	overleg	heeft	de	

heer	Ankersmit	Ranalow	naar	Heerlen	

gebracht	en	van	daaruit	is	hij	via	Bel-

gië	en	Frankrijk	naar	Zwitserland	ont-

komen.	Kort	daarna,	op	6	juni	1944,	

had	de	invasie	van	de	geallieerden	

plaats	en	werd	Zuid	Frankrijk	bevrijd.	

Voor	Ranalow	was	daarmee	de	weg	

naar	Engeland	vrij.	In	oktober	1944	

was	hij	terug	op	zijn	basis	en	is	hij	op	

eigen	verzoek	weer	gaan	vliegen.	Op	

zijn	vijftiende	vlucht	na	terugkomst	in	

Engeland	is	hij	op	10	april	1945	boven	

Hamburg	omgekomen.

Ernst	Berends	kwam	in	het	boek	

van	Frits	Loggen	tot	zijn	verrassing	

de	naam	van	zijn	moeder	tegen.	Hij	

mailde	ons	de	volgende	correcties	

en	aanvullingen.	Zijn	moeder	was	het	

meisje	dat	van	de	familie	Egberts	de	

parachute	kreeg	waarmee	Tom	Ram-

say	in	hun	kersenboom	geland	was:	

zie	pagina	32.	Ze	was	toen	overigens	

geen	zeventien	maar	twintig	en	ze	

heette	nog	Dumas,	want	ze	trouwde	

pas	in	1947	met	Jan	Berends.	

Annie	was	geboren	in	Olst,	maar	toen	

ze	leerde	lopen	woonde	de	familie	

Dumas	al	in	Diepenveen	in	een	klein	

huisje	op	het	terrein	van	de	Cocosfa-

briek.	Kort	daarna	verhuisde	het	gezin	

naar	de	Oranjelaan:	eerst	naar	num-

mer	57,	vervolgens	naar	nummer	55	

en	rond	1938	naar	nummer	67	(toen	

Rande	38)	waar	Fotowinkel	Dumas	

gevestigd	werd.	

Na	haar	huwelijk	met	Jan	Berends	in	

1947	verhuisde	ze	naar	Oud	Rande	

(Rande	238),	maar	in	1956	keerde	ze	

weer	terug	naar	Oranjelaan	nummer	

55.	In	1944	werkte	Annie	op	het	dis-

tributiekantoor	in	Schalkhaar.	Verschil-

lende	keren	moest	ze	op	weg	naar	of	

van	haar	werk	van	de	fiets	springen	

en	in	een	greppel	duiken	als	een	V1	of	

V2	na	de	start	van	een	van	de	lanceer-

platforms	in	de	buurt	op	hol	sloeg.	Op	

het	distributiekantoor	drukte	ze	voor	

diverse	gezinnen	bonnen	achterover	

en	verschalkte	ze	blanco	persoonsbe-

wijzen	en	andere	documenten	voor	het	

verzet.	Ze	was	dan	ook	van	te	voren	

geïnformeerd	over	de	overval	op	het	

gemeentehuis	die	op	de	bladzijden	77	

tot	80	van	het	boek	beschreven	wordt.	

Toen	de	bevrijding	naderde	moesten	

alle	mannen	uit	het	dorp	loopgraven	

aanleggen	en	tankwallen	opwerpen	

in	de	bossen	van	Stratenus	op	Nieuw	

Rande.	Ook	haar	vriend	Jan.	Ze	heeft	

toen	op	kantoor	wat	papieren	met	

stempel	en	handtekening‘geregeld’,	

is	er	heel	brutaal	mee	naar	de	Duitse	

commandant	ter	plekke	gefietst	en	

Jan	mocht	mee.	De	andere	mannen	

bleven	verbaasd	achter,	jaloers	dat	zij	

niet	zo’n	vriendin	hadden.	Nog	even	

de	parachute.	Die	kwam	heel	goed	

van	pas	vertelde	moeder	Berends	haar	

kinderen.	Het	ding	was	van	mooie	

zijde;	je	kon	er	zelfs	een	trouwjurk	van	

maken,	zei	ze.	

De	koorden	waren	supersterk	en	zijn	

nog	jaren	gebruikt,	onder	meer	als	

trek-	en	sjorband	en	als	sleepkabel.

Om kort te gaan ¬ Oud voor ouderen
Het	wordt	inmiddels	een	traditie	die	

door	veel	bewoners	van	Sparren-

heuvel	zeer	gewaardeerd	wordt:	een	

tochtje	met	rolstoelen	en	scootmobie-

len	langs	Diepenveense	plekjes	met	

een	verleden.	In	samenwerking	met	

de	activiteitenbegeleiding	van	Sparr-

enheuvel	heeft	de	Historische	Vereni-

ging	2	september	j.l.	opnieuw	zo’n	

historische	‘wandeling’	gegidst.	Het	

bracht	de	deelnemers	onder	meer	bij	

de	Molenkolk	en	in	de	geschiedkundig	

bijzondere	tuin	van	de	pastorie.	Daar	

gaf	ds.	Spit	een	boeiende	uitleg	over	

het	houden	en	verzorgen	van	bijen,	en	

kon	men	bovendien	een	potje	honing	

of	vruchtengelei	aanschaffen	om	thuis	

na	te	genieten	van	de	producten	die	

de	nijvere	bij	ons	verschaft.

En	nu	de	naam	van	Sparrenheuvel	

toch	gevallen	is:	op	1	november	geeft	

de	Historische	Vereniging	in	Sparren-

heuvel	een	diapresentatie	over	

‘Diepenveen	toen	en	nu’.

Rande gedicht

Heleen Bosma, Deventer Dichter van 2009 tot 2011, 

trok er af en toe op uit om een buurtschap in woorden 

te portretteren. Voor haar laatste gedicht in die functie 

besloot ze een poging te wagen om Rande in het hart 

te raken. Zoekend naar de kern van deze plek werd 

ze door twee heren verwezen naar de keukentafel 

van Wim Roetert, geboren en getogen in Rande en 

een van de oprichters van de Historische Vereniging 

Diepenveen Dorp en Omgeving. Terwijl in de omlijs-

ting van het keukenraam de koeien het gras ston-

den te herkauwen, ontvouwde zich aan die tafel de 

geschiedenis van deze oude buurtschap. Het hier 

volgende gedicht is opgenomen in haar bundel ‘Oost-

enwind. Deventer gedichten’, verschenen bij Uitgeverij 

Passage. Copyright Heleen Bosma 2011. De bundel 

Oostenwind is verkrijgbaar bij de Deventer boekhandels.

'Rande'

Hoeveel woorden zijn er voor gras,

zoals voor sneeuw en regen?

Wild, ingezaaid, net ontkiemd, pas gemaaid,

wat echt belangrijk is, het ligt voor je voeten,

en je vergeet het te vragen.

Je kijkt naar de krullen van oude Willem,

wijds als de eeuwen wijst hij over het land.

Tot waar Rande strekt? Rande strekt 

tot ver terug in zijn geheugen.

Hij ontmoet er moeras, de boerderij

op een terp, en adel die ook maar alles

inpikte maar na Napoleon werd het beter.

De boerin roert in de pannen.

Kijkt met lentegroene ogen naar

haar Willem. Raad eens?

Op hun vijftigste huwelijksdag

vloog bij het ontwaken een zwaluw

de slaapkamer in en uit.

De boer en de boerin, ze lijken op elkaar

als weilanden omzoomd met fluitenkruid.

Hoeveel woorden zijn er voor gras?

Voor koeien, dichtbij, wijds land, elkaar?

Voor hoeveel je van een zwaluw houdt?

Voor een boer en een boerin die je niet kende,

voor vers en onvervangbaar oud.
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Bevrijding Diepenveen 11 april 1945.
Frits Loggen auteur van ‘De piloot in de 
kersenboom en andere oorlogsverhalen 
uit Diepenveen’. 

Boerderij van Wim Roetert, nu Sallandseweg nr.1. 
(Collectie	Historische	Vereniging)	



¬ Het Deventer verzet
Tijdens de oorlog wordt er op verschillende manieren 

verzet gepleegd. Gemakshalve wordt er vaak over de 

ondergrondse gesproken, maar eigenlijk is dat een 

verzamelnaam voor de diverse vormen van verzet 

die vaak ook nog door verschillende groeperingen 

gepleegd worden. Zo zorgt de landelijke organisatie 

(LO) er vaak voor, dat onderduikers voorzien worden 

van voedsel, bonkaarten en geld. Daarnaast heb je de 

knokploegen(KP’s) die zich vooral bezig houden met 

het plegen van sabotagedaden. 

Geert Hellema maakt deel uit van de Knokploeg 

Deventer. Om naamsverwarring te voorkomen wordt 

hij ‘Zwarte Geert’ genoemd, terwijl ploeggenoot 

Geert Verhoeven de naam ‘Blonde Geert’ opgeplakt 

krijgt. Naast sabotagedaden pleegt de knokploeg 

van tijd tot tijd ook overvallen. Zo breekt ze vaak in 

bij garage Boeve. Daar zijn voor reparatie tal van 

Duitse dienstwagens ondergebracht die naast goed 

bruikbare radioapparatuur ook vaak levensmiddelen 

bevatten. Geert Hellema, zelf werkzaam bij Boeve, 

maakt regelmatig deel uit van zo’n overvalploeg. Om 

de diefstal tegen te gaan besluit eigenaar Boeve ’s 

nachts een wacht in te stellen. Vader Tjep Hellema, die 

ook - en al langer dan zijn zoon - bij Boeve werkt, is 

op een bepaald moment ook aan de beurt om wacht 

te lopen. Dat maakt de situatie bijzonder ingewikkeld. 

Voor zoon Geert is dat het signaal om zijn vader in te 

lichten over zijn activiteiten binnen het verzet. “Als je 

vannacht iets hoort in de garage, blijf dan rustig liggen 

en ga er niet op af”, zegt hij op de bewuste dag tegen 

z’n vader. Die weet nu genoeg. “Jongen weet wel wat 

je doet, en wees voorzichtig”, antwoordt zijn vader. 

Tegen het einde van de oorlog doet het verzet steeds 

vaker een beroep op Geert. Er is steeds meer tijd en 

energie nodig om het wagenpark van het verzet goed 

op peil te houden, terwijl het werken aan het vijan-

delijke wagenpark hem steeds meer gaat tegenstaan. 

Over verzetsman Geert Hellema
Pier Karenbeld

In het midden van de jaren dertig van de vorige eeuw 

komt vader Tjep Hellema met zijn vrouw Tine en vier 

kinderen naar Diepenveen om uiteindelijk te gaan wonen 

aan de Molenweg nr.12, tegenwoordig nr. 41. Jarenlang 

hebben ze gewoond in de chauffeurswoning bij land-

goed ’t Spijkerbosch, waar vader Hellema chauffeur is. 

Het gezin telt vier kinderen: Arie (1914), Geert (1916), 

Rudi (1921) en Tjep (1927). De gezondheid van dochter 

Rudi laat bij de komst naar Diepenveen al te wensen 

over, ze heeft tbc en overlijdt in 1939..

¬ Geert
Zoon Geert, de hoofdpersoon in dit verhaal, gaat 

als veertienjarige werken bij garage Kemper aan de 

Dorpsweg en volgt ondertussen allerlei cursussen op 

avondscholen om zich verder te bekwamen in het vak 

van automonteur en dat van fietsenmaker. Daarnaast 

volgt hij een cursus in tekenen, zijn grote hobby.

Tijdens de oorlogsjaren is hij werkzaam bij garage 

Boeve, op de hoek van de Hoge Hondstraat en de 

Diepenveense Weg. In die jaren - wanneer precies is 

niet meer te achterhalen - raakt hij in Deventer verzeild 

in het verzet. Zijn ouders zijn daar aanvankelijk niet 

van op de hoogte. Vandaar dat hij ’s nachts via een 

touwladder stiekem het huis verlaat en via het oude 

kerkhof aan de Roeterdsweg lopend op weg gaat naar 

Deventer. Doorgaans loopt dat probleemloos. Maar op 

een keer stoot hij op de weg naast het kerkhof op 

patrouillerende Duitsers, vergezeld van een herders-

hond. Gelukkig kan hij zich nog net op tijd verschuilen 

achter een struik en komt de wind uit de voor hem 

gunstige richting. Ook de hond merkt zodoende niks. 

Na verloop van tijd worden de nachtelijke tochtjes 

toch te gevaarlijk en besluit Geert voortaan in Deventer 

te blijven slapen. Hij vindt onderdak bij medeverzets-

man Derk Jan Bruggeman, bij wie de explosieven voor 

de verzetsacties onder het bed verborgen liggen. 

Foto rechts:
De Knokploeg Johan, kort na de 
bevrijding gefotografeerd. Achter-
ste rij v.l.n.r:	Geert	Hellema,	Jan	
Visser,	Koen	Meyer,	Henk	Huisman,	
Joop	Zwijnenberg,	Frits	Verdam	
en	commandant	Johan	Verdonk.	
Voorste	rij	v.l.n.r.	To	de	Graaf,	Jan	
Bults,	Corrie	Bastiaanse,	Geert	
Verhoeven	en	Elly	de	Zoete	(geen	
lid	van	de	knokploeg)	in	het	huis	
van	de	zus	van	Elly	aan	de	Diepen-
veenseweg	waar	de	ondergrondse	
een	eigen	telefooncentrale	had.	
(Foto	overgenomen	uit	‘Deventer	
1940	–	1945’).

Geert	vlak	na	de	bevrijding	
op	de	motor,	met	mouw-
band	van	de	Binnenlandse	
Strijdkrachten.	
(Collectie	familie	Hellema)

¬ Verdediging van de IJsselbrug
Geert Hellema behoort tot de groep die de IJsselbrug 

ongeschonden in handen van de Canadezen moet 

zien te spelen. De Duitsers hebben andere plannen en 

hebben de springstoffen al aangebracht. Zij bewaken 

de brug intensief om sabotage te voorkomen. Vier 

Deventer KP’ers hebben post gevat in de woning van 

dokter Vaandrager, die op de hoek van de Welle en de 

Melksterstraat woont en die om veiligheidsredenen 

zijn woning ondertussen verlaten heeft.

Op 8 april 1944 hebben ze in de kelder hun onderko-

men gemaakt. Ook de Duitsers hebben de strategi-

sche waarde van dit huis ontdekt. Zij gaan het even-

eens als wachtpost gebruiken. Langer blijven wordt 

nu een riskante zaak. De KP’ers besluiten zich terug 

te trekken en ze moeten daarbij de wapens achter-

laten. De volgende dag lukt het iemand, verkleed als 

brandweerman, de wapens alsnog veilig te stellen. 

De knokploeg moet op zoek naar een nieuw onder-

komen en vindt die in de Boedekerstraat. Helaas gaat 

de brug op die dag alsnog de lucht in.

¬ Postkantoor bezet
Gelukkig is er ook succes. Het is gelukt gesprek-

ken tussen Duitse militairen af te luisteren. Op de 

Diepenveenseweg is een bunker gebouwd met een 

eigen telefooncentrale van waaruit getelefoneerd kan 

worden, met zowel het bezette deel als met het bevrij-

de deel van Nederland. De centrale is ook van groot 

belang voor het illegale berichtenverkeer onderling. 

Er is een koppeling gemaakt met het illegale net 

binnen Deventer. Bij de dienstwoning van het post-

kantoor is een eenvoudig ingerichte telefooncentrale 

gebouwd waar de Duitsers geen weet van hebben. 

De kans bestaat dat de grote telefooncentrale in het 

postkantoor aan de Nieuwstraat bij het naderen van 

de Canadezen opgeblazen zal worden. Dat moet 

voorkomen worden. De knokploeg zal gewaarschuwd 

Geert neemt ontslag en kan zich nu volledig aan het 

verzet wijden. Dat komt goed uit want bij het naderen 

van de bevrijders is er veel werk aan de winkel.

 

¬ De Twentol groep
De Deventer knokploeg wisselt tijdens de diverse 

operaties regelmatig van samenstelling. In de laatste 

fase van de strijd zijn er twee knokploegen samen-

gesteld die de opdracht krijgen om, desnoods met 

gebruik van wapens, de diverse bruggen ongeschon-

den in handen van de bevrijders te laten belanden. 

De Twentolgroep, opererend vanuit de voormalige 

Twentolfabriek die in de buurt van de huidige Prins 

Bernhard sluizen gelegen was, moet proberen te 

voorkomen dat de bruggen bij de binnenhaven en 

de brug bij het Hoornwerk opgeblazen worden. De 

groep bestaat voor het grootste deel uit studenten van 

de koloniale landbouwschool en staat onder leiding 

van Johan Verdonk. De hele onderneming eindigt in 

een drama. Door een ongelukkige samenloop van 

omstandigheden komen de Duitsers erachter dat er 

saboteurs in de Twentol fabriek zitten. Er ontstaat een 

vuurgevecht en er breekt brand uit. Sommigen worden 

dodelijk getroffen of raken gewond, terwijl anderen 

gevangen genomen worden. Slechts één man weet 

te ontsnappen. Het drama wordt compleet als de vijf 

gevangen genomen Deventernaren bij speeltuin het 

Hoornwerk geëxecuteerd worden. Extra tragisch is, 

dat de Duitse soldaat die dat vonnis moet voltrekken 

dit weigert en vervolgens ook doodgeschoten wordt. 

En dat allemaal vlak voor de bevrijding van de stad.

Wanneer Deventer op 10 april bevrijd is wordt de 

vreugde dan ook getemperd door de tragedie die zich 

rond de Twentolfabriek heeft afgespeeld. Op zaterdag 

14 april wordt in de Lebuïnuskerk op indrukwekkende 

wijze afscheid genomen van de omgekomen ver-

zetstrijders. De nog in leven zijnde KP’ers vormen een 

erewacht rond de in de kerk opgebaarde kameraden.

 

Geert	als	chauffeur	naast	de	auto	met	twee	Canadezen	op	de	motorkap	
voor	zijn	ouderlijk	huis	aan	de	Molenweg.	(Collectie	familie	Hellema)
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Hij treft daar een broer aan die zich weinig zorgen 

maakt en het einde van de oorlog snel ziet naderen: 

“Met een paar weken ben ik weer thuis!” 

¬ Na de oorlog
Na de oorlog krijgt Geert voor zijn bewezen diensten 

een garage toegewezen aan de IJsseldijk in Olst. Eige-

naar Van Keulen zit op dat moment zijn straf uit omdat 

hij gesympathiseerd heeft met de Duitsers. Als in 1947 

prinses Marijke (Christina) geboren wordt krijgen alle 

gedetineerden gratie en komt van Keulen weer terug 

op zijn oude bedrijf. 

Geert probeert elders in Olst een eigen fietsenbedrijf 

op te zetten, maar tot zijn grote teleurstelling staat 

burgemeester van Rappard dat in de weg. Uiteindelijk 

vindt hij werk als burger automonteur aan de Willem 3 

kazerne in Apeldoorn.

Hij trouwt in 1953 met Geertje Stegeman uit Wijhe. Als 

hij dichter bij z’n werk moet gaan wonen, krijgt hij in 

Apeldoorn een duplex woning toegewezen. Dat bevalt 

hem op den duur maar matig, vandaar dat hij in 1957 

maar al te graag zijn kans grijpt om in Raalte als gara-

gemonteur en rij-instructeur aan de slag te gaan. 

In 1960 wordt hij in z’n leswagen aangereden door 

een vrachtauto. De gevolgen zijn ernstig, hij heeft z’n 

nek gebroken en houdt er blijvend letsel aan over. 

Zijn oude beroep kan hij niet meer oppakken, hij moet 

lang revalideren en werkt op den duur nog maar halve 

dagen. Dagelijks heeft hij veel pijn, maar desondanks 

is hij volgens zijn dochters een positief ingesteld en 

humoristisch mens gebleven. Geert Hellema is in 2000 

overleden.

De onderscheiding voor het gepleegde verzetswerk 

heeft lang op zich laten wachten. Pas in 1983 krijgt 

hij in Raalte de alleszins verdiende onderscheiding 

opgespeld. “Vader Geert liep niet met z’n oorlogser-

varingen te koop” zeggen zijn dochters. “Maar als je 

er naar vroeg, vertelde hij er graag over”, voegen ze er 

aan toe. Op de vraag waarom hij het allemaal gedaan 

had, gaf Geert altijd een simpel antwoord: “Ach kind, 

det doo’j toch gewoon as ’t neudig is!” Geen wonder 

dat de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei bij de vier 

dochters nog steeds hoog in het vaandel staat. 

Bronnen en literatuur:
Gesprekken met de dochters Tinie (1954), Alie (1957), Wilma (1959) 
en Linda (1963). Deventer 1940-1945, onder redactie van K.H.Vos, 
met medewerking van C.M.Hogenstijn, Mr.H.J.Nalis en H.M.van 
Sabben.

_________________________________________________

worden wanneer de toestand kritiek wordt. Als de 

dienstdoende heer Bults doorkrijgt dat de centrale 

in gevaar is, waarschuwt hij de KP’ers die zich sinds 

kort in de Boedekerstraat bevinden. Een klein aan-

tal, onder wie Geert Hellema, aangevuld met enkele 

BS’ers, haast zich dan naar de consistoriekamer van 

de Lutherse kerk in de Smedenstraat. In het naast-

gelegen Lutherhuis zit de ‘Postschutzwache’. 

Twee Duitsers houden buiten de wacht, zij worden 

neergeschoten. De rest van de wacht (ongeveer vijf-

tien man) zit binnen te eten en wordt tijdens de maal-

tijd overrompeld. Ze worden naar buiten gedreven en 

in een kelder opgesloten. Vijf Duitsers worden alsnog 

ontwapend. Vervolgens worden de springladingen 

onschadelijk gemaakt. Het wachten is dan op de snel 

oprukkende Canadezen, anders kan het alsnog mis 

gaan. De bevrijders komen gelukkig op tijd, het post-

kantoor is gered. 

¬ Aan het eind van de oorlog
Wanneer Deventer bevrijd is trekt Geert, getooid met 

de mouwband van de Binnenlandse Strijdkrachten 

(BS) met de bevrijders mee om de omliggende plaats-

en te bevrijden. Hij krijgt nu als standplaats Paleis het 

Loo, van waaruit Prins Bernhard leiding geeft aan de 

Binnenlandse Strijdkrachten.

Op een avond neemt Geert een Canadees mee naar 

het huis van zijn ouders in Diepenveen. De man is nog 

zo achterdochtig dat hij eerst alles controleert voordat 

hij zich echt op visite voelt.

Diepenveen mag dan bevrijd zijn, een groot deel 

van het land is dat nog niet. Dat tempert voorlopig 

de feestvreugde in huize Hellema, want zoon Arie is 

vlak voor de bevrijding opgepakt en afgevoerd naar 

Noordeloos. Moeder Hellema is zo ongerust dat zoon 

Geert besluit op de fiets naar Noordeloos te gaan. 

Uitreiking	van	het	Verzets-
kruis	op	19	september	1983	
in	de	NH	Kerk	te	Raalte.	
(Collectie	familie	Hellema)

¬ 2    Harmen Wittenberg
Harmen Wittenberg was de eerste Wittenberg die zich 

vestigde in Diepenveen. Waarschijnlijk doordat zijn 

vrouw Janna Derksen, met wie hij op 15 mei 1802 in 

ondertrouw ging, woonachtig was in Diepenveen. Har-

men Wittenberg is gedoopt op 21 juni 1761 te Holten 

en overleden te Diepenveen op 7 maart 1837. Zijn 

echtgenote Janna Derksen overleed twee dagen later 

op tweeenvijftigjarige leeftijd. Het echtpaar Witten-

berg-Derksen kreeg 4 kinderen. Harmen Wittenberg 

is het zevende kind van het echtpaar Derksen Witten-

berg - Peeters (I). Harmen Wittenberg was dagloner.

Er staat een oude grafzerk op het kerkplein van de 

Protestantse kerk te Diepenveen van de familie Wit-

tenberg met de initialen HW, ID en ATV. Het gaat hier 

om de grafzerk van Harmen Wittenberg en Janna 

Derksen; ATV zou kunnen staan voor Anna ten Voorde, 

de eerste vrouw van de oudste zoon van het echtpaar 

Wittenberg-Derksen.

¬ 3    Jan Willem Wittenberg
Jan Willem Wittenberg was geboren op 15 mei 1824 

te Diepenveen en overleed op 23 oktober 1903 te 

Diepenveen. Hij was een achterkleinzoon van Hendrik 

Derksen Wittenberg (I). 

Jan Willem Wittenberg was tuinbaas op Nieuw Rande 

vanaf het moment dat A. J. Duymaer van Twist er met 

zijn vrouw Maria Joanna Beck kwam wonen, dit was 

in 1857. Hij bleef tuinbaas tot 1896, een dienstverband 

van bijna veertig jaar. 

Jan Willem Wittenberg was gehuwd met Gerritjen Put. 

Gerritjen Put was geboren op 10 november 1830 in 

Brummen en overleed op zevenentachtigjarige leeftijd 

op 25 april 1918 te Diepenveen. Zij kregen elf kin-

deren, waarvan er drie op jeugdige leeftijd overleden. 

Het gezin Wittenberg woonde in het voormalige koets-

huis van Smets Rande.

Bij de verkoop van Nieuw Rande in 1896 eindigde het 

Enkele portretten uit 
het geslacht Wittenberg
Willem Janssen 

Er komen in Diepenveen een aantal personen voor met 

de achternaam Wittenberg. Ook zijn er veel personen 

die een Wittenberg als voorouder hebben gehad. 

Stamvader van deze Diepenveense Wittenbergen is 

Hendrik Derksen Wittenberg.

Veel oudere Diepenveners zullen zich Thijs Wittenberg 

nog herinneren. Thijs, geboren in 1904 en gestorven in 

1975, was een aantal jaren tuinman op de Roobrug. 

Na de verkoop van dit landgoed in 1935 werd hij land-

bouwer en kocht hij de voormalige tuinmanswoning van 

de Roobrug aan het Randerpad. Grietje, de jongste van 

zijn twee dochters, werd daar geboren. Zij huwde Jelle 

Marinus en het jonge paar betrok een bijgebouw op het 

erf van de tuinmanswoning. De familie Marinus woont 

daar nog steeds.

¬ 1    Stamvader Hendrik Derksen 
         Wittenberg 
Hendrik Derksen Wittenberg is gedoopt op 14 april 

1713 te Holten. Hij is de zoon van Derk Jacobs 

Meijlinck en Gebbe Berends. Hendrik Derksen Wit-

tenberg trouwde op 4 februari 1742 voor de kerk met 

Geesken Peeters. Dit echtpaar kreeg zeven kinderen.

De vader van Geesken Peetsers: Peter Gerrits 

Mentinck, later Woestman en nog  later Wittenberg 

geheten, bouwde in de jaren 1716 - 1718 de kater-

stede Wittenberg. Een katerstede is een min of meer 

illegaal gebouwde boerderij die gebruik maakte van de 

gemeenschappelijke gronden van de marke. Meestal 

werden de kotters door de markegenoten gedoogd, 

maar zij moesten wel betalen. De katerstede kreeg de 

naam Wittenberg en werd daarmee de achternaam 

van de bewoners. Hendrik Derksen trouwde in en 

kreeg daarmee de achternaam Wittenberg. De thans 

verdwenen katerstede Wittenberg lag in de hoek van 

de Kriegersteeg en de Raalterweg te Holten. 

Ligging	van	de	voormalige	
katerstede	Wittenberg	ten	
noordoosten	van	de	dorps-
kern	Holten.

Grafzerk	van	de	familie	
Wittenberg	op	het	kerkplein	
van	de	Protestantse	kerk	
te	Diepenveen.	
(Foto	Willem	Janssen)	
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Door de verkoop in losse onderdelen en de afbraak 

van het Herenhuis op de Roobrug in 1935 eindigde au-

tomatisch ook het dienstverband van de tuinman. Op 

2 december 1935 kocht Thijs Wittenberg, inmiddels 

landbouwer, de voormalige tuinmanswoning van de 

Roobrug, gelegen aan het Randerpad nr. 2 van Alber-

tus Aarnink voor f 2400,-. Albertus Aarnink had dit huis 

bij de veiling van de Roobrug op 13 juni 1935 gekocht 

voor f 2700,-. Het object bestond uit een woning, 

schuur, erf, tuin, twee schuurtjes en bosgrond. Het ter-

rein was groot 28 a, 50 ca. De woning met schuur was 

verhuurd aan de heer J. W. Knipscheer voor f 13,- per 

maand. 

Korte tijd daarvoor, op 26 september 1935, kocht 

Thijs Wittenberg van Hendrik van Leusen een per-

ceel boomgaard, grasland, water en weg met daarop 

staande bomen en kippenhok samen groot 4 ha 70 a 

en 1 ca voor f 9000,-. Hendrik van Leusen had deze 

grond ‘per ongeluk’ in bezit gekregen op de veiling 

van de Roobrug.

dienstverband van de inmiddels tweeënzeventigjarige 

Jan Willem Wittenberg. Maria Joanna Beck heeft bij 

haar nalatenschap aanzienlijke bedragen geschonken 

aan het personeel. Tuinbaas Wittenberg kreeg net als 

werkbaas Brouwer een bedrag van f 500,-. Mede met 

dit voor die tijd aanzienlijke bedrag liet hij een nieuw 

huis bouwen aan de Koopmansweg (thans nr. 2) te 

Diepenveen. Op 14 juli 1896 verhuisde hij met zijn 

gezin naar dit nieuwe adres.

¬ 4    Willem Jan Wittenberg
Willem Jan Wittenberg is geboren op 3 augustus 

1866 te Diepenveen. Hij is het negende kind van het 

echtpaar Wittenberg-Put (III). Willem Jan Wittenberg 

vertrok op 31 januari 1891 naar Avereest en ging als 

tuinman werken bij de in die tijd wereldvermaarde 

plantenkwekerij kwekerij Ruys te Dedemsvaart. Hij 

leerde hier Grietje Bouwknecht kennen met wie hij op 

3 februari 1894 in het huwelijk trad. In 1904 keerde het 

gezin Wittenberg weer terug naar Diepenveen en trok 

in bij de ouders van Willem Jan. Willem Jan Witten-

berg begon een klein boerenbedrijf en was daarnaast 

tuinman. Het echtpaar Wittenberg-Bouwknecht kreeg 

acht kinderen.

¬ 5    Thijs Wittenberg
Thijs Wittenberg is geboren op 28 januari 1904 te 

Avereest en overleed op 10 november 1975 te Deven-

ter. Hij trouwde op 28 maart 1931 te Diepenveen met 

Aaltjen Sluizeman. Zij is geboren op 14 januari 1905 

te Diepenveen en overleden op 16 augustus 1985 

te Deventer. Zij kregen twee kinderen: Maria, gebo-

ren 1933 te Diepenveen, en Grietje, geboren 1936 te 

Diepenveen. Thijs Wittenberg is het vierde kind van 

het echtpaar Wittenberg-Bouwknecht (IV).

Thijs Wittenberg was een aantal jaren tuinman op de 

Roobrug. Hij woonde van 30 maart 1930 tot april 1936 

in het pand aan de Sallandsweg 7; in 1935 betaalde hij 

f 80,- huur.

Jan	Willem	Wittenberg	
en	Gerritjen	Put	voor	hun	
nieuwe	huis.	(Collectie	
mevrouw	Kerkmeier	Olst;	
foto	gemaakt	circa	1898)

Het	door	Jan	Willem	Wittenberg	gebouwde	huis	aan	
de	Koopmansweg	nr.	2.	
(Collectie	nazaten	Lucas	Wittenberg)

Willem	Jan	Wittenberg	en	Grietje	Bouwknecht	bij	hun	
veertigjarig	huwelijksfeest.	
(Collectie	Grietje	Marinus-Wittenberg)

¬ 6    Grietje Wittenberg
Grietje Wittenberg is geboren op 15 augustus 1936 

te Diepenveen en trouwde op 30 mei 1962 met Jelle 

Marinus. Zij werden de nieuwe bewoners van hu-

ize Randerpad 2 en gingen na hun huwelijk in een 

bijgebouw wonen. Grietje is het tweede kind van het 

echtpaar Wittenberg-Sluizeman (V).

Toen zij voor dit artikel werd geïnterviewd bleek de 

recente geschiedenis van de Roobrug en ook de oor-

logsjaren in haar geheugen gegrift.“De spoorlijn was 

een gevaarlijk punt. Toen de geallieerden het luchtruim 

in handen kregen, werden de treinen van de Duitsers 

veelvuldig beschoten. Dit leidde tot spannende en 

gevaarlijke momenten in de omgeving van de spoorlijn. 

De bommen werden niet altijd even zuiver gericht. Het 

gezin Wittenberg verbleef dan ook regelmatig in de 

kelder. Op een goede dag, de bruinebonensoep zou net 

opgeschept worden, viel op korte afstand van ons huis 

een bom. De meeste ramen van het huis sneuvelden en 

glasscherven vlogen in het rond. Gelukkig werd niemand 

getroffen, maar de soep was door de scherven niet meer 

te eten.” 

Grietje kon het zich nog als de dag van gisteren 

herinneren. Langs de spoorlijn hadden de Duitsers 

een heel netwerk van loopgraven gegraven, vertelde 

ze. Bij bombardementen hadden de Duitsers hier 

hun schuilplaats. Uit de boomgaard namen ze in de 

oogsttijd zakken appels mee. Na bemiddeling van de 

heer Wiegersma werd hier zowaar voor betaald. De 

toenmalige eigenaar van de Roobrug, Michiel Nicolaas 

ten Seldam, luisterde in het geheim naar radio oranje. 

Hij kwam iedere dag langs bij de familie Wittenberg 

en meldde aan het keukenraam de nieuwste ontwik-

kelingen. 

_________________________________________________

Thijs	Wittenberg	en	Aaltjen	Sluizeman	bij	
hun	huwelijk	op	28	maart	1931.	
(Collectie	Grietje	Marinus	Wittenberg)

Grietje	Wittenberg	en	Jelle	Marinus.	
(Foto	gemaakt	in	september	2009	door	Harry	Mulder)

De	oude	tuinmanswoning	van	de	Roobrug	met	
op-stallen.	(Collectie	Grietje	Marinus-Wittenberg;	
foto	gemaakt	circa	1950)
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¬ Vlaamse vluchtelingen
Lina volgde in Deventer een uitgebreide lagere school 

(ULO) voor meisjes ‘van gegoede huize’; daar kreeg 

zij les in koken, handwerken, schilderen, maar ook in 

boekhouden en het organiseren van een huishouding. 

Ze was net als haar vader maatschappelijk erg actief. 

Dat bleek al in 1917, toen er een groot aantal Vlaamse 

vluchtelingen per trein in bij station Diepenveen-

Oost arriveerden. Een aantal werd ondergebracht in 

Abdij Sion, de rest in de dorpskerk en in de openbare 

school (ook in de school van Frieswijk). De ‘Naai- en 

Breischool’ aan de Dorpsstraat functioneerde als 

ziekenhuisje. De 19-jarige Lina zat in de organisatie, 

samen met haar broer Jan en de heer Van Doorninck. 

Als dank voor haar werk zongen de vluchtelingen na 

de wapenstilstand in 1918 de Brabançonne bij haar 

huis. Lina was toen net hersteld van de gevreesde 

Spaanse griep, waaraan ook veel vluchtelingen 

overleden. 

¬ Bibliotheek en Groene Kruis
Het jaar 1918 luidde ook het begin van twee activiteit-

en in waarvoor zij een halve eeuw later koninklijk werd 

onderscheiden. Op eigen initiatief ging ze naar de 

Openbare Leeszaal in Deventer met het doel om een 

lectuurvoorziening voor Diepenveners op te zetten. 

Elke week kwam er een kistje met vijftig boeken van 

de Bibliotheek in Zwolle naar de ‘Naai- en Breischool’ 

aan de Dorpsstraat. Daar leende Lina de boeken zelf 

uit, eerst alleen aan vrienden en bekenden en later 

ook aan de rest van de bevolking. Iedereen mocht één 

boek per week lenen tegen een vergoeding bestemd 

voor vrachtboer en bibliotheek. De administratie werd 

bijgehouden in een schriftje. Al snel kreeg ze hulp van 

vrijwilligers. Pas in 1948 kwam er een Centrale Platte-

landsbibliotheek Overijssel en kreeg het dorp een wis-

selcollectie. In 1964 kreeg de bibliotheek een plekje 

in het pas geopende Dorpshuis: Lina werkte toen nog 

steeds mee. Ze controleerde ook lijsten met woorden 

Wie was…
Lina Roetert Steenbruggen? 
Lamberthe de Jong 

Nog steeds wordt er door oudere Diepenveners met 

ontzag gesproken over Lina Roetert Steenbruggen, voor 

velen ‘tante Lina’. Deze ongehuwde en zeer energieke 

Diepenveense (1888-1976) zette zich op maatschap-

pelijk gebied in voor het dorp. Zo was ze meer dan vijftig 

jaar (vanaf 1917) actief voor de dorpsbibliotheek, bij het 

Groene Kruis en in de Naai- en breischool. Onvergetelijk 

zijn haar zwemlessen in de Molenkolk achter haar huis 

‘De Brouwerij’ op Dorpstraat 44. Lina was ook de eerste 

vrouw in Diepenveen die een auto kocht! Volgens som-

mige Diepenveners verdient ze alsnog een standbeeld.

Engelina Johanna (Lina) Roetert Steenbruggen werd 

in Diepenveen geboren op 15 maart 1888. Ze was 

de oudste dochter van landmeter en grondbezitter 

Albart Johan Roetert Steenbruggen (1861-1928) en 

Eva Maria Brascamp (1863-1945), die afkomstig 

was uit Olst. Vader was naast zijn werk zeer actief 

op maatschappelijk gebied in Diepenveen en o.a. 

kerkvoogd van de hervormde kerk. Het gezin telde 

zeven kinderen, waaronder de broers Hendrik, Jan (die 

later op boerderij Groot Klooster woonde), Bart (die 

later de modelboerderij Oud-Diepenveen had), Aaltje 

en Eva (beiden jong gestorven) en het jongste meisje, 

ook een Aaltje die in 1909 werd geboren en 21 jaar 

scheelde met Lina. Aaltje trouwde later met planter 

Willem Bosch en woonde jarenlang in Indië. De familie 

Roetert Steenbruggen woonde in huize ‘De Brouwerij’ 

aan de Dorpsstraat, dat door grootvader en ook land-

meter Hendrik in 1854 was gekocht. Anno 2011 woont 

hier nog de dochter van Aaltje, Eva Akkersdijk-Bosch. 

Onder dit oude pand bevinden zich nog kelders van 

het in 1578 verwoeste vrouwenklooster. Achter het 

huis liggen de oude Zandwetering en de diepe Molen-

kolk, deels eigendom van de familie. 

¬ Koken, timmeren, handwerken
Naast het officiële bestuurswerk zette ze zich vooral 

in voor de jeugd. In de ‘Naai- en Breischool’ (in 1872 

mede opgericht door haar grootmoeder, Engelina 

Roetert Steenbruggen-Lammers) leerde ze jongens 

timmeren en figuurzagen. De meisjes kregen er 

handwerkles. Dankzij Lina kwamen er ook kooklessen: 

twee kookleraressen van een huishoudschool in 

Ommen kwamen wekelijks met de (stoom)trein naar 

Diepenveen. Zelf ging ze naar boerendochters in het 

dorp om die enthousiast te maken voor de kooklessen.

¬ Zwemles in de Molenkolk
Wat in de herinnering van veel oude Diepenveners zit: 

zwemlessen in de Molenkolk: overdag aan familie en 

vrienden en ’s avonds aan de dorpsjeugd. Dat heeft 

ze jaren gedaan. Volgens haar zus Aaltje gebruikte 

Lina eerst een soort hengel voor de zwemlessen en 

later kurken zwembandjes. Als de kinderen zonder 

hulp naar de overkant konden zwemmen (Lina voer 

er dan in een bootje naast), waren ze geslaagd voor 

het ‘zwemexamen’. In de Molenkolk was toen nog 

een springplank en er lag een vlot in. Lina was zelf de 

eerste vrouw die in de Molenkolk zwom.

Lina was erg vooruitstrevend. Ze was ook de eerste 

Diepenveners die in een auto reed (zelf gekocht bij de 

plaatselijke garage Riemersma). 

¬ Medaille 
Lina Roetert Steenbruggen bleef ongehuwd en hoefde 

niet te werken. Ze is altijd blijven wonen in de ‘Brou-

werij’. Voor al haar maatschappelijk werk kreeg ze in 

1968 vlak na haar tachtigste de gouden eremedaille 

verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau uit handen 

van burgemeester mr. S. Crommelin. Ze overleed op 

24 januari 1976 te Raalte. 

_________________________________________________

in dialect, maar voor welke instantie is onbekend. 

De andere activiteit was binnen het Groene Kruis; 

vanaf 1918 zat zij in het bestuur van het plaatselijke 

Groene Kruis, een neutrale vereniging voor wijkverple-

ging. Haar vader had deze afdeling opgericht in 1913. 

In 1921 werd ze voorzitter; ze haalde de plaatselijke 

huisarts, dr. Govert Muijs, over om cursussen EHBO 

te geven. Tijdens haar voorzitterschap werd in 1940 

het oude stationsgebouw van de opgeheven spoorlijn 

Deventer-Ommen aangekocht en gebruikt als consul-

tatiebureau. Er werden tal van cursussen gegeven en 

Lina zorgde dat er voldoende aanmeldingen waren, 

desnoods ging ze zelf bij iemand langs. Zo benaderde 

ze (zelf ongehuwd) pas getrouwde vrouwen voor een 

moedercursus, ook al waren die nog niet in verwacht-

ing. Voor het Groene Kruis regelde Lina de collec-

tanten en bovendien zorgde zij ervoor dat er in 1962 

geld werd ingezameld voor een auto bestemd voor 

wijkzuster Groenenberg.

Lina was in de crisisjaren voor de Tweede Wereldoor-

log medeoprichtster van de dorpsorganisatie ‘Hulp in 

Nood’ die zorgde voor kleding en voedselbonnen voor 

nooddruftige bewoners van Diepenveen. 

¬ VVV
In 1931 (tot 1941) was Lina betrokken bij de Vereniging 

voor Vreemdelingen Verkeer in Diepenveen; in 1932 

verscheen er zelfs een gidsje over het dorp, aangepre-

zen door burgemeester J.W. Arriëns. De vereniging 

maakte zich ook druk over een goede busverbinding

met Deventer en Zwolle en over naamborden op 

diverse wegen in het dorp. Lina bleef contactpersoon 

want in 1948 stond in een folder over Diepenveen dat 

‘mej. E.J. Roetert Steenbruggen inlichtingen’ verstrekte.

Lina	op	vijftigjarige	leeftijd.	
(Collectie	Akkersdijk-Bosch)

Bronnen en literatuur
Mw. A. Kuyk-Witteveen, ‘Mej. E.J. Roetert Steenbruggen (1888-1976), Diepenveen’ in: Wat deed zij in Overijssel? 53-56. Z.p. 1987. Uitgave van 
de Bond van Plattelandsvrouwen (met literatuuropgave). Hiervoor werden o.a. gesprekken gevoerd met de 21-jaar jongere Aaltje Bosch-Roetert 
Steenbruggen en zijn diverse notulenboeken bekeken. Wim Coster, In de schaduw van de stad. De geschiedenis van de gemeente Diepenveen. 
Deel 2. p 86-87. (Kampen 2000) Interview ‘Aaltje Bosch-Roetert Steenbruggen’, in: Oude Diepenveners doen een boekje open. Diepenveen 
2001, p 33-38. Informatie van Eva M. Akkersdijk-Bosch (nicht)

Engelina	in	1928	op	
zevenjarige	leeftijd,	
met	haar	zusje	Aaltje	
die	21	jaar	jonger	was.	
(Collectie	Akkersdijk-Bosch)

Huis	‘De	Brouwerij’,	
nu	Dorpsstraat	44.	
Deze	foto	van	rond	
1910	toont	A.J.	Roetert	
Steenbruggen	met	zijn	
dochter	Aaltje.	
(Collectie	Historische	
Vereniging)	
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Lina	in	1918	op	
twintigjarige	leeftijd.	
(Foto	M.	Scheepstra	
te	Deventer.	Collectie	
Akkersdijk-Bosch).



Riek Visser-Haarman
Pier Karenbeld

Als je nog voor de oorlog geboren bent en opgroeide 

aan de rand van het dorp dan kun je je nog wel het een 

en ander herinneren van het oude Diepenveen.

Riek Haarman werd in 1932 geboren op boerderij ‘het 

Midden Klooster’, midden op het terrein dat nu de 

Hemeltjenskamp genoemd wordt .

¬ Het Midden Klooster
De boerderijen Tjoenerklooster en Randerklooster 

zijn zogenaamde kloosterboerderijen. Ooit waren die 

in het bezit van het Diepenveense klooster. Hoewel 

de naam Middenklooster ook iets dergelijks doet 

vermoeden, heeft deze boerderij hier niets mee van 

doen, die is van veel latere datum. De boerderij wordt 

in 1881 gebouwd en betrokken door Jan Kruissink die 

dan net getrouwd is met Johanna Tamminga. 

Later komt de boerderij in het bezit van Berend Jan 

van Bremen, die na z’n vijftigste jaar nog vader wordt 

van een dochter, Tonia. Berend gaat zelf niet meer 

boeren, maar gaat wonen in een deel van het voorhuis,

 de lanterskamer (de landheerskamer). Het boeren-

gedeelte verpacht hij aan Derk Schepenboer. In 1924 

trouwt dochter Tonia met Hendrik Jan Hemeltjen, die 

dan ook in het voorhuis gaat wonen. Ook Hendrik 

Jan houdt zich niet bezig met het boerenbedrijf, maar 

verzorgt allerlei tuinen in Diepenveen, waaronder die 

van de Roobrug. Vóór die tijd is hij ook nog chauffeur 

geweest bij de koekfabrikant Klopman Baerselman.

In 1925 gaat de familie Scheperboer verhuizen en 

wordt het boerderijgedeelte gepacht door de uit Epe 

gekomen familie Karenbeld. Wanneer deze familie 

vijf jaar later naar Twente verhuist, komt de familie 

Haarman in het vrijgekomen boerderijgedeelte wonen. 

Vader Haarman is in 1896 aan de Molenweg geboren, 

terwijl zijn vrouw, geboren in 1906, afkomstig is uit 

Colmschate. Dochter Riek wordt 17 maart 1932 op 

het Middenklooster geboren en groeit in en om deze 

boerderij op.

Nadat zijn vrouw in 1956 overleden is verkoopt Hendrik

Jan Hemeltjen in 1960 boerderij en grond aan de 

gemeente. Op die plek verrijst een nieuwbouwwijk. De 

straatnaam Hemeltjenskampweg doet ons nog aan de 

voormalige eigenaar herinneren. 

¬ Herinneringen
Uit haar jeugd herinnert Riek zich nog het grote aantal 

bedsteden, waarvan er zelfs één in de woonkamer 

stond. De boerderij lag midden in het weiland, tamelijk 

ver van de Olsterweg af. “Je kon de mensen op straat 

horen praten omdat de boerderij enigszins op een 

heuvel lag.”

Riek woonde vlak bij het dorp en daar was altijd wat te 

beleven. Vol bewondering keek ze altijd naar de mooie 

bonte paarden, die de wagen van Hamstra uit Olst 

voorttrokken op weg naar hoefsmid Grievink. Olste-

naar Hamstra was in die dagen bekend om zijn mooie 

paarden, waarmee hij tijdens concoursen heel wat 

prijzen in de wacht sleepte. Vaak bleef Riek wachten 

tot de paarden terugkwamen, maar jammer genoeg 

namen ze de terugweg meestal via de Molenweg.

“Heel bijzonder was een begrafenis op het familiekerk-

hof van de familie Cost Budde”, zegt ze - waarmee 

ze het ‘Buddenkerkhof’ aan de Molenweg bedoelt. 

Met grote zwarte auto’s kwam de stoet dan vanuit 

Den Haag aangereden.

De begrafenisstoet bij haar in de buurt ging nooit via 

de Molenweg, maar boog af bij de Lindenlaan en ging 

dan verder via de Dorpsstraat. Zodra de stoet bij de 

brug bij kapper Legebeke - destijds kapper Jansen - 

aankwam, begonnen de kerkklokken te luiden. Twee 

buren zorgden altijd voor het luiden van de klokken. 

“Een vak apart” zegt Riek, “vaak begon het met een 

bescheiden geluid, maar daarna ging het voluit.” 

Kermis was er ook in de buurt: vóór de oorlog bij 

Oud Rande aan de Sallandsweg en op het kerkplein, 

diverse soorten, waaronder ook veel pruimen, in 

kistjes gedaan om vervolgens naar de veiling te

 gaan. Soms aten Riek en haar vriendin pruimen uit 

de kistjes, vader Maten kon daar vreselijk kwaad 

om worden.

¬ Winkeltjes
Boodschappen werden in het dorp gedaan. Vooral 

het kruidenierswinkeltje van Ooiman, nu Roeterdshof, 

heeft diepe sporen nagelaten in de herinnering van 

Riek. De ingang van de winkel, met een ouderwe-

tse winkelbel, was aan de kant van de Dorpsstraat. 

Kruidenier Klein Bussink was er in die tijd ook al en 

had een wat eigentijdsere invulling aan zijn zaak 

gegeven. Bij het winkeltje van Jansje Ooiman was de 

tijd echter stil blijven staan. Karakteristiek was ook 

het bankje in de winkel waar de wachtenden - die er 

zelden of nooit waren - zolang konden zitten. Verpakte 

spullen waren er niet. Alles was los en werd keurig 

afgewogen. Riek ging in die jaren heel wat keren met 

tante Tonia van Bremen mee naar het winkeltje. Bij 

dat bezoek hoorde steevast ook het even doorlopen 

naar het achterkamertje waar de oude vrouw Ooiman, 

die al in de negentig was, nog even gegroet werd. 

Iets verder had je het groentewinkeltje van Piet van 

Veelen. Je moest met een trappetje omhoog om in het 

groentewinkeltje te belanden. Daar kon je niet alleen 

groente maar ook zure haring en gerookte vis, zoals 

makreel en bokking, kopen.

¬ De Kruissinks
Naast kapper Jansen woonden broer en zus Willem en 

Gerritje Kruissink. De zorg voor het huis was minimaal. 

Toen de ene kant van het huis uitgeleefd was trokken 

ze naar de andere kant. Willem kon mooi vertellen en 

lustte graag een borrel.

Het verhaal ging dat de Kruissinks rijk in grond waren, 

maar arm in geld. Ze hebben veel bezittingen gehad. 

Willem was nogal actief als penningmeester maar 

na de oorlog in de wei voor de boerderij en in de veld-

wei tegenover de boerderij, vlak bij de Wetering.

Over deze veldwei gaat nog een verhaal. Eens, toen 

de kermis nog plaatsvond op het kerkplein, was er 

een beer gestorven. Die moest begraven worden en 

de veldwei bleek de meest geschikte plek. 

¬ Boerenbedrijf
Beide bewoners, Hemeltjen en Haarman, hadden ieder 

de helft van een schuur om wat koeien te houden. 

Zoals eerder vermeld was Hemeltjen vooral in de 

weer met het onderhoud van tuinen. Dat hij op en 

top tuinman was kan Riek beamen. “Altijd zorgvuldig 

in de weer met zijn afrikaantjes, begonia’s en salvia’s. 

De tuin om de boerderij was een lust voor het oog, 

maar niemand mocht er ook maar een bloemetje van 

plukken. Een boeket werd met veel zorg door hem zelf 

samengesteld. Heel precies ging hij dan zijn tuin door, 

hij plukte niet zo maar lukraak. Alleen in de herfst als de 

tuin in zijn eindfase was mocht ik ook zelf wat bloemen 

plukken.”

De agrarische activiteiten werden eigenlijk alleen maar

door vader Haarman bedreven. Er waren twee varkens-

kotten en een paardenstal. Voor de bewerking van het 

land werd Kolkman van de Pegge, Klein Wildenberg, 

ingehuurd. Het hooi kwam vóór de oorlog van de 

weerden, de uiterwaarden, terwijl het na de oorlog op 

de Bergweide in Deventer werd gehaald.

In 1956 overleed Tonia, voor Riek tante Tonia, aan wie 

ze zo veel goede herinneringen bewaart.

Er waren veel fruitbomen om de boerderij, een hele 

bongerd met veel fruit. Alles onbespoten en met 

wonderlijke nostalgische namen zoals Dirkjesperen, 

kannegiesappels (naar de vorm) en grieze zeutjes. 

Er groeiden ook veel zoete appels, sterappels en een 

goed soort goudrenet, de Schone van Boskoop. Soms 

kwam er een opkoper. Bij haar vriendin Ali Maten, die 

even verder op een boerderij woonde, werd de fruit-

teelt professioneler aangepakt. Daar werden de 

Riek	op	achtjarige	leeftijd.	(Collectie	familie	Visser)

Riek	met	vader	en	
moeder	Haarman	
voor	de	boerderij.	
(Collectie	familie	Visser)

Riek	met	poppenwagen	op	vijfjarige	leeftijd.	
(Collectie	familie	Visser)
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de verdedigingswerken te brengen. Bij het Midden 

Klooster spanden ze uit en kregen ze koffie.

Tijdens de winter van 1944 (de ‘hongerwinter’) kreeg 

men bij Haarman ook regelmatig met de voedselhalers 

te maken die onderdak voor de nacht zochten. Want 

de familie Haarman bewoonde de laatste boerderij 

vóór het dorp en na acht uur ‘s avonds (‘Sperrtijd’) 

mocht niemand zich nog op straat vertonen. Elke 

avond bleef er wel een aantal overnachten.

Ook Diepenveners kwamen regelmatig langs om 

extra voedsel te halen: niet voor zichzelf maar voor 

de onderduikers die ze in huis hadden. Zo fietste de 

heer Weverling van de Molenweg regelmatig met vier 

of vijf zakjes roggemeel in zijn fietstassen naar huis. 

Mevrouw Bouwmeester maakte het nog bonter, ze 

kwam regelmatig met drie grote tassen aanzetten. De 

buren begrepen er niets van. “Foi, foi, foi, wat èèt ze 

toch völle brood”, schijnen ze regelmatig gezegd te 

hebben.

In de laatste fase van de oorlog kwamen er ook twee 

families vluchtelingen op bezoek. Ze kwamen hele-

maal uit Dinxperlo en wilden persé naar het Noorden 

toe. Het bleken op de vlucht geslagen N.S.B.’ers te 

zijn die van alles bij zich hadden, zelfs een radio.

¬ Na de oorlog 

De bevrijding werd uitbundig gevierd met opmerkelijk 

veel optochten, elk jaar weer. Riek herinnert zich het 

jaarlijks optuigen van de praalwagen voor die op-

tochten. Dat deden de leden van de tuinbouwverenig-

ing bij haar vader op de deel. Bekende namen uit die 

tijd zoals Derk Vosselman, Berendijk , Overkamp en 

Ap Berends gaven dan hun volle medewerking. Er 

werd veel met hei gewerkt, die geplukt werd op het 

heideveld vlak bij de kokosfabriek aan de Olsterweg.

Tijdens de optocht werd de praalwagen gereden door 

Thijs Wittenberg. Er reed ook altijd een ponywagen 

mee van Willemsen uit Boxbergen waarop reclame 

werd gemaakt voor het dokter Muysfonds. 

Met de bevrijding zat ook de lagere schooltijd er op 

voor Riek. Ze ging naar de Vrouwenarbeidsschool, 

zoals de voorloper van de Nijverheidsschool voor 

Meisjes in die tijd genoemd werd. De littekens van de 

oorlog waren in Deventer nog duidelijk zichtbaar. Ze 

moest naar diverse locaties in de stad om de lessen te 

volgen (de eigenlijke school aan de Diepenveenseweg 

was pas in 1946 weer beschikbaar) en ze kwam 

onderweg veel puin tegen. De dagelijkse tocht op de 

fiets was ook nog redelijk avontuurlijk, want ze fietste 

in die tijd op velgen die met tuinslang omwikkeld 

waren. Ter hoogte van Anton Hunink was het beves-

tigingsdraadje meestal al doorgesleten en dan ging 

het al hobbelend verder naar de diverse plaatsen van 

bestemming: ’t Hoekhuis aan de Brink, naar de Assen-

straat en zelfs naar de fietsenfabriek van Burgers.

Na een tweejarige opleiding in Deventer volgde ze aan 

de Naai- en Breischool in Diepenveen een opleiding 

tot costumière, coupeuse en lerares. De cursus werd 

gegeven door juffrouw Ripperda uit Olst, juffrouw 

Pierik uit Zwolle en later door dorpsgenote Ali van 

Rijssen.

¬ Naar Deventer en weer terug
In 1953 leerde ze Piet Visser kennen, die in 1930 in het 

huis naast het toenmalige postkantoor was geboren en 

op zijn tweede jaar naar de Slingerbos was verhuisd.

In 1958 trouwden ze, waarna ze tot januari 2006 in 

Deventer woonden. Daar werd ook hun zoon Bert 

geboren. Uiteindelijk zijn ze weer in Diepenveen neer-

gestreken en tegenwoordig wonen ze met veel plezier 

in de ‘Pellerije.’ Tot vorig jaar leverde Riek een flink 

aandeel in de Textielgroep van de Historische Vereni-

ging Diepenveen Dorp en Omgeving.

_________________________________________________

met de verantwoording van het geld schijnt nog wel 

eens wat mis te zijn geweest. Zijn zuster Gerritje was 

erg sociaal ingesteld. Zij had veel bemoeienis met 

het Groene Kruis en het Dokter Muijsfonds. Met de 

opbrengst van de jaarlijkse actie voor dit fonds kon-

den kinderen met een nogal zwakke gezondheid elk 

jaar een periode in een vakantiekolonie, Wijk aan Zee, 

doorbrengen.

¬ Rondom de oorlogsjaren
Riek heeft ook de nodige herinneringen aan de mobi-

lisatietijd, de tijd dat het Nederlandse leger in staat 

van paraatheid werd gebracht voor het uit Duitsland 

dreigende oorlogsgevaar. Zo was er in 1939 een grote 

manoeuvre bij landgoed ‘de Haere.’ De familie Haar-

man kreeg daar nogal nadrukkelijk mee te maken want 

er waren in de stal paardenboxen getimmerd voor de 

paarden van de cavaleristen. De manschappen lagen 

bij Haarman in de schuur, de officieren bivakkeerden 

in de keuken en aten in de lanterskamer. Zelfs gene-

raal Reinders kwam op bezoek, een nogal klein man-

netje die met behulp van een kruiwagen op het paard 

geholpen moest worden. “Misschien is dat de reden 

geweest dat ze hem nooit meer terug hebben gezien”, 

zegt Riek.

Riek beleefde haar lagere schooljaren in een Diepen-

veen dat op het laatst van de oorlog behoorlijk onder 

vuur kwam te liggen. Dat bracht de buurman, kapper 

Jansen die in 1930 vlak bij de wetering een kappers-

zaak begonnen was, soms in alle staten. De nogal 

nerveuze en bange man liet zijn klanten soms half 

geknipt in de steek, rende in paniek naar buiten om 

daarna met zijn handen ten hemel geheven boven op 

de brug te staan.

Bij de wetering was een tankgracht gegraven en ook 

elders moesten verdedigingslinies aangelegd worden. 

Boeren uit de Wilpse Achterhoek kwamen met paard 

en wagen naar Diepenveen om zand en grint naar 

Deze	foto	is	gemaakt	op	31	
augustus	1945:	die	dag	werd	een	
krans	gelegd	bij	de	gedenksteen	
die	weer	op	zijn	oorspronkelijke	
plaats,	onder	de	eik,	teruggelegd	
was.	Links	achter	de	paal	dokter	
Visscher.	Rechts	van	de	paal	Henk	
van	Zanten,	de	jongen	met	lange	
jas.	Vervolgens	Ali	Maten,	Hendrik	
Hemeltjen,	Riek	Haarman,	Willem	
Kruissink	en	de	heer	Oosterveld,	
voorzitter	van	de	Oranjevereniging.	
(Collectie	familie	Visser)

Foto	rechts:
Riek	in	de	binnentuin	van	
de	Pellerije.	(Recente	foto,	
door	Harry	Mulder)

Imkervereniging Deventer 
(vroeger Diepenveen) 
in bibliotheek
Lamberthe de Jong

De Imkervereniging Deventer – oorspronkelijk in 

Diepenveen – bestaat al bijna honderd jaar. Want 

op 9 april 1913 werd het ‘Reglement van de Afdee-

ling Diepenveen en Omstreken van de Vereeniging ter 

Bevordering der Bijenteelt in Nederland’ goedgekeurd 

door het toenmalige bestuur. De contributie werd vast-

gesteld op fl 0,75 per jaar. Het gaat hier natuurlijk om 

de gemeente Diepenveen. Uit oude ledenlijsten blijkt 

dat ook imkers uit Olst, Raalte, Heeten en Bathmen lid 

waren.  

De notulen – vroeger handgeschreven – laten bijzon-

dere feiten zien, zoals de verplichte leverantie van 

1000 kg honing tijdens de oorlogsjaren voor U-boot 

bemanningen…  

¬ Expositie 

In de historische vitrine in de Diepenveense bib-

liotheek is tijdelijk een expositie te zien van deze 

imkervereniging die na de herindeling in 1999 voor 

de naam  ‘Imkervereniging VBBN Deventer’ koos. De 

vereniging telt zo’n 22 werkgroepen. Op dit moment 

staat de bijenstal van de vereniging bij milieucentrum 

De Ulebelt.

Op zaterdag 10 december a.s. zijn de imkers present 

op de Diepenveense kerstmarkt. 

Zie voor meer informatie www.imkersdeventer.nl

¬ Oude foto’s?
Heeft u nog oude foto’s van imkers in Diepenveen, 

neem dan contact op met fotoarchiefgroep (dinsdag-

middag in de bibliotheek).

De	bijenexpositie	in	de	
vitrine	in	de	bibliotheek	
(Foto	Harry	Mulder)
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Otto Verdoner en de familie 
Hopperus Buma
Lamberthe de Jong

Dit voorjaar verscheen het boek ‘Levenstekens. Brieven 

uit Westerbork’. Daarin staan brieven van de in de oorlog 

omgekomen joodse Hilde Verdoner-Sluizer, maar ook 

naoorlogse brieven van echtgenoot Gerrit en zoon Otto. 

¬ Een onderduikertje in Diepenveen
Otto Verdoner was tijdens de oorlog ‘als neefje’ 

ondergedoken bij de familie Hopperus Buma in 

Diepenveen. Deze familie bewoonde toen de villa 

Refugium. Zijn zusjes werden elk op een ander adres 

ondergebracht en vader Gerrit en moeder Hilde 

gingen naar het kamp Westerbork. Gerrit wist onder 

te duiken, maar Hilde werd weggevoerd op 11 februari 

1944 naar het vernietigingskamp Auschwitz. 

Na de oorlog is Otto met zijn vader en zusters naar de 

VS geëmigreerd. De brieven van zijn moeder werden 

door hem in het Engels vertaald en in 1990 uitgegeven 

als Signs of Life: The Letters van Hilde Verdoner-Sluizer 

from Nazi Transit Camp Westerbork 1941-1944. Toeval-

lig ontdekte kleindochter Eline Hopperus Buma de 

Engelse versie; bovendien had Otto in 1991 al een 

brief gestuurd aan zijn pleegmoeder Mia Hopperus 

Buma-Van Hall. Eline zocht contact met Otto Verdoner 

en kreeg de originele brieven. Zo kon het boek ‘Leven-

stekens’ verschijnen. 

Eline is de dochter van Wiet Wim Hopperus Buma 

(veel Diepenveners hebben hem wel gekend) die 

bij het uitbreken van de oorlog dertien jaar was. Hij 

vertelde zijn drie dochters veel verhalen over Otje. 

Achteraf bleken diverse Diepenveners wel op de 

hoogte van het bestaan van het onderduikertje, maar 

hij is gelukkig nooit verraden. 

¬ Eline over haar familie in de oorlogsjaren
“Mijn grootouders Kik en Wiete Hopperus Buma-

Kakebeeke woonden vanaf 1936 met hun kinderen 

Wiet Wim, Jankees en Nellie in hun nieuwe huis Refu-

gium [nu B.W. Hopperus Bumaweg nr. 6 en eigendom 

van de familie Pasmooij]. Helaas stierf grootmoeder al 

in juli 1937, toen mijn vader net elf jaar oud was. Op 

15 oktober 1938 is mijn grootvader hertrouwd met Mia 

van Oyen-van Hall. In de oorlog was mijn grootvader 

(hij werkte als procuratiehouder bij de Overijsselse 

Hypotheekbank in Deventer) erg veel op pad voor het 

verzet. Tot drie keer toe kwamen de Duitsers aanbel-

len om hem op te halen voor verhoor of om hem als 

notabele in het dorp op te pakken als vergeldingsactie 

voor een verzetsdaad. Hij was daarom zogenaamd 

voor de Bank altijd panden in het hele land aan het 

taxeren en stuurde geregeld briefkaarten naar huis 

vanuit de meest uiteenlopende plekken. Mia was 

degene die alles regelde op Refugium. 

Grootvader haalde Otje in 1942 zelf met de fiets op 

van het station. Behalve het Joodse onderduikjongetje 

woonde ook het echtpaar Van Schaik in huis. Zij 

brachten kolen mee uit hun huis in Deventer tegen-

over het station en mochten daarom het dichtst bij de 

kachel zitten in de winter. Er was ook nog een familie 

van een spoorwegstaker in huis met twee dochters, 

waarvan ééntje even oud als Otto. En dan zaten er 

nog die twee Duitse soldaten, ingekwartierd in de 

studeerkamer van mijn grootvader. Op bepaalde 

momenten waren ze wel met zijn veertienen. 

Otje kreeg net als de andere bewoners een eigen taak: 

’s morgens ging hij naar het dorp met een bolderwa-

gen, die zijn vader overigens had laten bezorgen

voor hem. Hij bracht ongeschilde aardappels naar een 

bepaald adres en haalde de geschilde aardappels 

weer op. De familie die de aardappels schilde kreeg 

als beloning ook aardappels! Otto reed dan elke 

ochtend met die bolderwagen onder het studeer-

kamerraam van mijn grootvader waar die twee Duitse 

soldaten zaten ingekwartierd. Mijn grootmoeder had 

dat niet kunnen tegenhouden, maar ze had vanwege 

haar grote gezin met kleine kinderen wel bedongen, 

dat vanwege het overzicht die soldaten niet via de 

voordeur naar binnen en buiten gingen. Ze moesten 

dus door het raam naar binnen en buiten klimmen! 

Het was een subtiele vernedering die die soldaten , 

als ik het goed begreep van mijn vader, zich niet eens 

realiseerden! 

In het huis waren diverse onderduikplekken. Onder 

de bodem van een kast in een slaapkamer boven zat 

een soort hol en ook in de grote ouderslaapkamer zat 

onder de vloer een slaapplek voor mijn vader WietWim 

en oom Jankees, toen ze oud genoeg waren om door 

de Duitsers te worden geronseld voor de Arbeitsein-

satz. Ik heb die verstopplekken vaak gezien, toen ik 

als kind op Refugium logeerde. 

Mijn grootvader bracht in de oorlog geld door het hele 

land om het verzet te helpen financieren. Het brein 

achter de financiering van het verzet was zijn zwager 

Walraven van Hall, die met zijn broer Gijs van Hall, de 

latere burgemeester van Amsterdam, de Nederland-

sche Bank beroofden ten behoeve van het verzet. 

Samen met een zekere Ritter verwisselden ze in de 

avonduren in het oude gebouw van de Nederlandse 

Bank aan het Rokin duizenden zeer waardevolle 

schatkistpromessen voor valse. De echte promes-

sen boden ze aan aan banken in het hele land. De 

banken waren blij om die waardevolle papieren voor 

na de oorlog in hun kluizen te hebben en hadden er 

graag veel cash geld voor over.”

Op de zolder van Refugium speelde onderduikertje 

Otto met speelgoedautootjes en daar staat ook nog 

in potloodletters de tekst ‘Salon Otto’. Deze foto staat 

in De Stentor van 20 april 1911 bij een interview met 

Eline Hopperus Buma over het boek met Levenste-

kens. Brieven uit Westerbork. Het boek is te koop bij 

de boekhandel.

_________________________________________________

Het	echtpaar	Wiete	en	Mia	
Hopperus	Buma-van	Hall	
die	in	Refugium	woonden.	
(Collectie	familie	Hopperus	
Buma)	

Foto	rechts:	
Het	gezin	Verdoner	in	1939.	
V.l.n.r.	Franciska,	vader	
Gerrit	Verdoner,	Joke,	
moeder	Hilde	en	Otje.	
(Collectie	familie	Verdoner)

Otje	Verdoner	aan	
de	achterkant	van	
Refugium.	(Collectie	
fam.	Verdoner)

Cover	boek	‘Levenstekens.	
Brieven	uit	Westerbork’.

Huize	Refugium	in	de	sneeuw	tijdens	één	van	de	oorlogsjaren.	
(Collectie	Hopperus	Buma)

Eline	Hopperus	Buma
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Antonius Lebuïnus Roesink was geboren op 25 maart 

1849 te Diepenveen. Hij trouwde op 13 mei met de uit 

Hellendoorn afkomstige Lusia Wassink. Het echtpaar 

Roesink-Wassink kreeg 9 kinderen, waarvan er één op 

jeugdige leeftijd overleed. De vier zonen werden allen 

smid. De drie oudste zonen Martinus, Frans en Jan 

namen het bedrijf van vader Antonius over. De vierde 

zoon, Toon, kwam als knecht te werk bij smederij 

Dulac in Deventer.

Op 25 januari 1928 overlijdt Antonius Lebuïnus 

Roesink, hij is dan 78 jaar oud. Zijn echtgenote komt 

ruim een jaar later, op 23 maart 1929, te overlijden, 

zij is dan 68 jaar oud. 

De smederij van Antonius Lebuïnus Roesink werd 

door zijn zonen Martinus, Frans en Jan voortgezet. 

Martinus bleef hier ongeveer 5 jaar werken en werd 

toen smid bij de firma Ankersmit. Jan (Johannes 

Gerhardus) bleef ongehuwd.

Frans (Franciscus Theodorus) trouwde op 15 januari 

1923 met Maria Wilhelmina Kogelman. Het echtpaar 

Roesink-Kogelman kreeg 4 kinderen.

Rond 1956 stopte Franciscus Rooesink met de sme-

derij en verkocht hij het geheel. De smederij De Draai-

om werd in 1982 gesloopt.

Bij het schrijven van dit artikel is dankbaar gebruik 

gemaakt van de studie van Wim de Weerd uit 2003: 

‘De Draaiom, van pellerie tot centrum van het dorp 

Diepenveen’.

_________________________________________________ Rekening	uit	1945	van	de	firma	Roesink	voor	
de	heer	A.	Kolk.

De Roesinks, ruim 100 jaar smid 
in Diepenveen (1845-1956)															
Willem Janssen

¬  Op 23 oktober 1845 komt de dan 30-jarige Martinus 

Roesink uit Wilp naar Diepenveen en wordt daar smid. 

Hij is daarmee de grondlegger van de smederij 

Roesink, die smeden leverde gedurende drie genera-

ties. Ruim honderd jaar is er heel wat ijzer door de 

handen van de smeden Roesink gevormd. 

Martinus Roesink treedt ongeveer een half jaar na 

vestiging in Diepenveen in het huwelijk met Hendrika 

Brinkman, dit was op 7 mei 1846. Hendrika Brinkman 

is geboren op 30 maart 1826 te Diepenveen en ten 

tijde van het huwelijk aldaar ook woonachtig. 

De komst van Martinus Roesink naar Diepenveen 

was dus zeer waarschijnlijk met voorbedachte rade. 

Het echtpaar Roesink-Brinkman huurde vanaf 1846 

erve De Smid van de verpachter Hendrik Budde. 

Budde omschreef Erve De Smid als “het hofmeiers of 

Smits plaatsje, bestaande uit een huis en een smidse”. 

Hendrik Budde was woonachtig op Oud Rande. 

Pachter Roesink betaalde in de periode 1846-1851 

jaarlijks een bedrag van f 90,- aan Hendrik Budde. 

De pachter, zo staat in het pachtboek van Budde, is 

verantwoordelijk voor het onderhoud van de koestal 

en de smederij.

Martinus Roesink overleed in 1876 op 60-jarige leef-

tijd. Zijn echtgenote Hendrika Brinkman werd 70 jaar 

en overleed op 4 augustus 1896 te Diepenveen. Zij 

kregen 9 kinderen. 

De tweede zoon van het echtpaar Roesink-Brinkman, 

Antonius Lebuïnus Roesink, trad in de voetsporen van 

zijn vader en werd ook smid. Aanvankelijk oefende 

hij dit beroep uit op het ouderlijk bedrijf, op erve De 

Smid. Op een veiling, op 15 mei 1894, kocht hij het 

boerenerf De Draaiom. Hij zette hier smederij Roesink 

voort. De veiling betrof de verkoop van het buitengoed 

De Draaiom. Eigenaresse was toen Helena Bolte, 

weduwe van Poppee Menalda van Schouwenburg. 

Het geheel omvatte ruim 38 ha en werd in 38 percelen 

verkocht. Het gebied was bij verkoop nagenoeg onbe-

bouwd. Na de veiling van 1894 zou het gebied in hoog 

tempo met huizen bebouwd worden en de latere kern 

van Diepenveen vormen. Antonius Roesink kocht per-

ceel 6. Dit perceel omvatte het boerenhuis De Draaiom 

en enige omliggende stukken grond. 

Het	gezin	Roesink-Wassin.	V.l.n.r.:	Maria	Antonia,	Martinus	
Hendrikus,	Antonius	Lebuïnus,	Antonius	Gerhardus,	Hendrika	
Maria,	Lusia	Wilhelmina,	Johannes	Gerhardus,	Lusia	Wassink,	
Franciscus	Theodorus	en	Anna	Suzanna.	(Foto	ca	1905)

Smederij	De	Draaiom.

Bidprentjes	bij	het	overlijden	van	Franciscus	Theodorus	Roesink	en	
Maria	Wilhelmina	Kogelman.

Ligging	van	erve	De	Smid	in	1783	(kaart	H.	van	Hooff).	
Aan	de	bovenzijde	ligt	erve	Veldsigt.	Later	werd	deze	
boerderij	De	Draaijomme	genoemd.	Deze	boerderij	werd	
in	1894	door	Antonius	Lebuïnus	Roesink	gekocht.	

Veilingkaart	en	beschrijving	van	perceel	6	uit	de	
verkoopbrochure	van	het	buitengoed	De	Draaiom.

Staand	v.l.n.r.:	Franciscus	Theodorus	(sr),	Maria	Wilhelmina	
Kogelman,	Gerhardus	Johannes,	Antonius	Lebuïnus	(jr)	en	Johanna	
Elisabeth	Cornelissen.	Zittend	v.l.n.r.:	Hendrikus,	Franciscus	
Theodorus	(jr)	met	op	de	nek	de	derde	generatie	Franciscus	
Theodorus.
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Gek op geschiedenis

Tijdens de ledenvergadering van 7 

april 2011 werd Hans van de Poel 

gekozen tot bestuurslid van de 

vereniging. Het bestuur benoemde 

hem vervolgens tot secretaris. Op 

ons verzoek licht hij hieronder zelf zijn 

doopceel.

Ik ben in 1965 in Den Hoorn geboren, 

een tuindersdorp dat iets ten Westen 

van Delft ligt. In de jaren tachtig ben 

ik in Deventer beland om vervolgens, 

na de gebruikelijke studentikoze 

capriolen, in 1990 als kersverse 

tropische landbouwer mijn geluk in 

Suriname te zoeken. 

Begin 1991 ben ik in Deventer terug-

gekomen om de daaropvolgende vijf 

jaar als milieuadviseur bij Tauw te 

werken. In de tussentijd heb ik, heel 

traditioneel, het Rollercate meisje 

Laura ontmoet met wie ik eind 1995 

naar Frankrijk ben vertrokken. 

De volgende acht jaar heb ik voor 

Tauw Frankrijk gewerkt, eerst in Dijon 

en daarna in Parijs, met uitstapjes 

naar Franstalig Afrika. Tussen de be-

drijven door hebben we in een dorpje 

van vierhonderd zielen een typisch 

Bourgondische 17e-18 eeuwse ruïne 

gekocht en die tot woonhuis omge-

bouwd. Hier is in 2000 onze dochter 

Tessa geboren. 

In 2003 zijn we teruggekomen in 

Deventer, in het Bergkwartier, waarna 

we uiteindelijk in 2004 in Diepenveen 

aan de Wetermansweg zijn neergestre-

ken. Ik werk nu sinds 2007 als direc-

teur van de Nederlandse vestiging 

van een klein specialistisch milieu-

adviesbureau met vestigingen in 

Engeland, Frankrijk, Duitsland en 

Spanje. Ik ben dus pure westerse im-

port, waarbij ik ter verdediging alleen 

maar kan aanvoeren dat mijn gezin, 

onze hond Ayka en ikzelf elke dag 

weer genieten van de bossen rond 

Diepenveen en de prettige atmosfeer 

in het dorp. 

Ik ben gek op alles wat met geschie-

denis te maken heeft en ben daarom 

zeer geïnteresseerd in het werk 

van de Historische Vereniging Dorp 

Diepenveen en Omgeving, die keer 

op keer bewijst dat er aan geschie-

denis geen gebrek is in Diepenveen. 

Ik wil me daarom, samen met de 

overige leden, graag inzetten voor 

de Historische Vereniging zodat deze 

de dorpsgeschiedenis ook in de 

toekomst kan blijven onderzoeken 

en vastleggen en aan de komende 

generaties kan blijven doorvertellen.

________________________________

Crisis... 
hoezo crisis !!??
Een wandelende Diepenvener

Opnieuw heb ik ervaren dat wande-

len je geest reinigt en je weer terug 

brengt tot de basale waarden die bij 

het leven horen. Ik begon onlangs 

aan een wandeling terwijl mijn hoofd 

nog nadaasde van alle oplossingen 

die politici, bankiers, het bedrijfsle-

ven en vooral deskundigen aandra-

gen voor de crisis. Ik vroeg me af 

waar die crisis nu precies zou zitten 

en of die nu ook bij ons in Diepen-

veen rondwaarde. Onwillekeurig be-

gon ik door die bril naar ons dorp te 

kijken. Je kunt natuurlijk vaststellen 

dat Het Eikendal nog niet is volge-

bouwd, dat op het voormalige terrein 

van Jan Berends wel veel gegraven 

wordt maar nog geen huis overeind 

komt en dat tegenover slager Harm-

sen het gras heel hoog staat en van 

het bord met mooie afbeeldingen van 

winkels en appartementen alleen nog 

het geraamte resteert. En al wan-

delend denk je dan: hoe is het toch 

allemaal zover gekomen en leven we 

dan misschien een beetje verkeerd?

Langzaam klaarde mijn geest weer 

wat op en schoten er herinneringen 

door mijn hoofd, bijvoorbeeld hoe 

mijn vader mij economieles gaf. Een 

paar van zijn uitgangspunten ston-

den me plotseling weer helder voor 

de geest. “Mien jong”, zei hij, “je 

moet in je leven nooit meer uitgeven 

dan dat je verdient.” En hij vervolgde: 

“En als je wat nodig hebt dan ga je 

er eerst maar voor sparen!” Voor een 

huis kopen mocht je wel een uitzon-

dering maken, want daar deed je 

ongeveer dertig jaar over om het af te 

lossen. En doelend op de toekomst 

zei hij: “En als je geld overhoudt en 

je wilt daarmee gaan beleggen, dan 

moet je dat zodanig doen dat je het 

niet mist als je het verliest en je ge-

woon verder kunt leven. Het is al heel 

lang geleden maar ik dacht: ‘Hij had 

destijds niet helemaal ongelijk en als 

we de huidige gang van zaken langs 

die lat leggen is het misschien niet zo 

gek dat de gevolgen ervan ook in ons 

mooie dorp een beetje zichtbaar zijn’.

Ik was ondertussen ongemerkt al een 

heel eind gevorderd en dacht even 

bij De Keur een dropje te halen voor 

onderweg. Bij de pompen stonden 

een aantal mannen die nog moesten 

tanken of er net mee klaar waren. 

Toen ik met mijn versnapering weer 

naar buiten stapte werd ik door een 

van de mannen begroet met: “Mooi 

goedkoop dat wandelen, of niet 

dan!? Ai ziet wat wij veur die ben-

zine mut betalen, doar woi niet goed 

van!!” Een andere tanker nam het 

woord en zei luid en duidelijk: “Ai hier 

komt, giet t’altied mor over wat duur 

en wat kost het allemaal”. Dat viel 

verkeerd, want iemand anders riep: 

“Zo, en heb ie doar dan geen last 

van?” De aangever: “Nee ikke niet !!” 
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“En waarumme dan niet als ik vroa-

gen mag, leg mie dat dan ies eem 

oet”! riep een van de  aangespro-

kenen. De gangmaker van de dis-

cussie repliceerde: “Nou, ik kom al 

joarn bij De Keur en van al dat gedoe 

heb ik geen last, want ik tank ok al 

die joarn al veur vijfendertig euro”. 

Hij stapte in, draaide het raampje 

naar beneden en met een vriende-

lijke zwaai en een “tot de volgende 

keer mor weer “ reed hij langzaam 

weg, zijn medetankers in verwarring 

achterlatend.

Kauwend op een dropje heb ik mijn 

wandeling door ons mooie dorp 

voortgezet, opgemonterd door de 

gedachte dat je op die manier de 

crisis voor jezelf ook kunt oplossen.

________________________________

Te zijn of niet te zijn: 
140 jaar amateurtoneel 
in Diepenveen
Rudi Steenbruggen 

Diepenveen kent één van de oudste 

nog actief zijnde toneelverenigingen 

van Nederland, het op 17 februari 

1871 opgerichte ‘Tot Nut en Genoe-

gen’. Tijdens de oprichtingsvergader-

ing in het inmiddels verdwenen pand 

van Café ‘De Unie van Utrecht’ (hoek 

Dorpsstraat-Schilderstraat) werd 140 

jaar geleden het verenigingsstatuut 

vastgesteld. Hierin is terug te lezen 

dat het nut van de vereniging bestond 

uit het organiseren van gezellige en 

ontwikkelingsavonden. Het genoegen 

zou moeten bestaan uit het organi-

seren van zomer- en winterfeesten

¬ Nuttig Genoegen of 
   Genoeglijk Nut?
Tot nut maakte de vereniging zich 

al snel na oprichting. In 1872 vroe-

gen leden aan het gemeentebestuur 

toestemming om een stuk grond van 

twee are bij de onderwijzerswoning 

in Diepenveen aan te mogen kopen. 

Dit om daar een naai- en breischool 

op te richten. Aan dit soort onderwijs 

bestond toen grote behoefte omdat 

er op de lagere school geen les in 

werd gegeven. Nadat de gemeen-

teraad na enkele weken met moeite 

hiervoor akkoord gaf, gingen leden 

van Tot Nut en Genoegen met een 

lijst rond om de nodige gelden bij-

een te krijgen. Dit lukte en op deze 

wijze werd de immer nog als pand 

bestaande naai- en breischool aan 

de Dorpsstraat gegrond.

In het Deventer Dagblad van 26 

februari 1896 wordt, in een kort 

verslag van de viering van het 25 

jarig jubileum, nog eens subtiel met 

de bijzondere verenigingsnaam 

gespeeld: “De voorzitter zette in zijne 

welkomstrede breedvoerig uiteen 

het nut, dat die vereeniging in het 

afgeloopen tijdperk had tot stand 

gebracht, en wees tevens op de 

vele genoeglijke avonden welke de 

leden onderling hadden gesmaakt.”  

Tevens wordt in hetzelfde verslag 

vermeld dat de Heer Berends de zaal 

fraai van groen had voorzien. Vast-

gesteld kan worden dat het groen 

van Berends een rode draad vormt 

door de gehele verenigingshistorie. 

Altijd werd door deze Diepenveense 

groene vingers de zaal aangekleed.

De vaste oefen- en uitvoeringsloca-

ties van de toneelvereniging waren 

in eerste instantie de oude Openbare 

Lagere School aan de Dorpsstraat, 

daarna Café Bloemendaal (Diepen-

veen Oost) en later het Dorpshuis in 

zowel de oude als nieuwe staat. Tot 

het begin van de jaren zeventig van 

de vorige eeuw werden per jaar twee 

uitvoeringen gegeven. Een winter-

voorstelling op tweede kerstdag en 

een voorjaarsvoorstelling in maart/

april. Deze voorstellingen werden 

ook nog eens een ruim aantal keren 

herhaald in de regio, voornamelijk 

in bejaardenhuizen. Tegenwoordig 
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Tot	Nut	en	Genoegen	in	1920.	Staand	v.l.n.r.	Herman	Overkamp,	Klaas	Kerkmeijer,	Albertus	
Hulshof	en	Herman	Hutteman.	Achter	het	verenigingsschild	Frans	Roessink.	Links	zittend	
Dhr.	Ten	Have.	De	overige	spelers	zijn	onbekend.

Cast van de jubileumuitvoering in 1981. 
V.l.n.r. staand:	Mieke	Vosmeijer,	Teun	Rietman,	
Ineke	Oosterhout,	Annita	Franken,	Ineke	Ros,	
Jans	Groot	Oonk	en	Wessel	Wessels.	Zittend:	
John	Varenbrink,	Willy	Lipman,	Riek	Vosmeijer	
en	Ben	Spoelstra.	Knielend:	Willem	Varenbrink	
en	liggend	Paul	Spithoven.

Een	impressie	van	de	toneeluitvoering	in	
het	jubileumjaar	2011.	(Foto	Harry	Mulder)

speelt de groep van zo’n 15 actieve 

toneelspelers éénmaal per jaar een 

voorstelling in april. Voor herhaling 

van de voorstelling in de regio is mo-

menteel weinig emplooi te vinden.

¬ Van ‘Een vijand van 
   vooruitgang’ tot ‘De goot’
Voor zover na te gaan is de titel van 

één van de eerste toneelstukken 

die de toneelvereniging opvoerde 

‘Een vijand van vooruitgang’. Bijna 

werd de vereniging rond 1970 aan 

de vooravond van haar honderd-

jarig bestaan de vijand van haar 

eigen vooruitgang. Op sterven na 

dood is toch nog een voorstelling 

in elkaar gezet en werd zeer be-

scheiden het jubileum gevierd. Het 

historisch dieptepunt was daarmee 

overwonnen zodat in 1981 tijdens 

het 110-jarig bestaan een onver-

getelijk jubileum werd gevierd waarin 

de opvoering van ‘Drie is teveel’ 

(auteur: Jan Blaazer) een absoluut 

hoogtepunt vormde. 

Een fraaie anekdote is hetgeen 

tijdens de opvoering van ‘Een heerlijk 

huisje buiten’ in 1977 in Sparrenheu-

vel gebeurde. De toenmalig directeur 

van de Rabobank Diepenveen, Teun 

Rietman, speelde de rol van een boer 

die zich op een bepaald moment 

achter een kamerscherm diende 

om te kleden. Tijdens deze scene 

vlogen zijn kledingstukken in het 

rond en uiteraard verdween ineens 

het kamerscherm zodat de boer 

plots in fraai lang ondergoed te kijk 

stond. Dit tot grote hilariteit van het 

publiek. Echter, ‘moeder overste’ van 

Sparrenheuvel was hiervan minder 

gecharmeerd. Na de voorstelling 

kwam ze op gepaste wijze vertellen 

dat ze protesteerde tegen de manier 

waarop de bankdirecteur in zijn 

hemd te kijk werd gezet. Hierna was 

Tot Nut en Genoegen vijf jaar lang 

niet meer welkom op Sparrenheuvel: 

Diepenveen op z’n smalst.

De produktie van 2011, getiteld ‘De 

goot’, staat gelukkig niet symbolisch 

voor de staat waarin de vereniging 

momenteel verkeert. Er is een actieve 

club van enthousiaste acteurs die 

jaarlijks een puike voorstelling levert.

Momenteel is Willem Varenbrink, ex-

verenigingsman, bezig om de historie 

van de vereniging uit te pluizen, met 

het idee hier ooit over te publiceren. 

Hiervoor put hij uit ternauwernood 

uit het oude Dorpshuis geredde 

archieven, waaronder programma-, 

toneel- en kasboeken. Jammer is het 

dat echt oude stukken (19e eeuw) 

van de vereniging ooit door een 

brand verdwenen zijn. Mocht u in het 

bezit zijn van welk historisch materi-

aal dan ook over de toneelclub, dan 

kunt u zich bij Willem vervoegen: 

willem.varenbrink@home.nl

Voorkant	van	het	programmaboekje	van	
de	jubileumuitvoering	in	1930	bij	het	
zestigjarig	bestaan.
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