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DiepenvEens
H I S T O R I S C H E  V E R E N I G I N G  D O R P  D I E P E N V E E N  E N  O M G E V I N G

In deze Nieuwsbrief onder meer

- Boerderij de ‘Zedde’ 

-  Snijdersplaatse of Ligtenberg

-  Verdwaald in Diepenveen

nr. 39 oktober 2018

Harm met Gait op de bok

Voorwoord

¬ In dit herfstnummer van DiepenvEens treft u een 

aantal korte berichten en een drietal grotere artikelen 

aan. De redactie hoopt u weer te boeien met flarden uit 

de rijke historie van Diepenveen.

Ter ere van het twintigjarig jubileum van de Historische 

Vereniging Diepenveen e.o. wordt het nieuwe boek 

‘Toen en Nu’ uitgebracht. Naast aandacht hiervoor, 

laat het bestuur ook zien welke andere boeken uit de 

historische reeks nog verkrijgbaar zijn. Ook wordt de 

Diepenveense Kozakkenlinde kort belicht.

Wim de Weerd verdiepte zich in de oude katerstede 

Ligtenberg. Deze stond tot 1956 naast het huis Char-

lottenburg op het gelijknamige buitengoed op de hoek 

van de Averlose Houtweg en de Boxbergerweg. In zijn 

interessante artikel passeren Snijdersplaatse, Derkje 

Wittenberg en Gerardus Emaus de Micault de revue.

De Diepenveense boerderij ‘De Zedde’ is het onder-

werp van een artikel van de hand van Inke Mensink. 

Zij ontdekte dat Diepenveen eigenlijk twee boerderijen 

met deze naam heeft gekend. Over de locatie van de 

ene Zedde doen verschillende verhalen de ronde. 

De tweede Zedde bevindt zich aan de Randerstraat.  

In haar boeiende artikel leest u over zowel de geschie-

denis en functie van deze boerderij, als over de bewo-

ners die daar leefden en nog leven.

Voor het derde artikel heeft de redactie gemeend de 

regels van de moderne opmaak even los te moeten 

laten. In een uitgave van de Toeristen Kampioen 

(ANWB) van 15 juli 1939 werd namelijk een alleraardigst 

artikel getroffen, getiteld ‘Verdwaald in Diepenveen’. 

Dit oorspronkelijke artikel is zo fraai van stijl in tekst en 

opmaak, dat we besloten deze drie pagina’s origineel 

over te nemen. Zo kunt u op een andere wijze Diepen-

veense historie tot u nemen.

Tenslotte kunnen we u melden dat de redactie een ver-

andering heeft ondergaan. Ben Droste heeft na 

heel veel jaren gedegen en inspirerend redactiewerk 

afscheid genomen. Wij danken hem voor zijn vele 

werk en bijdragen aan DiepenvEens. Diepenvener Jan 

Helderman heeft inmiddels zijn plaats overgenomen. 

Wij wensen hem veel plezier!



N i e u w s b r i e f  n r . 3 9   ¬  2

Afscheid Ben Droste 

In dit jubileumjaar, waarin de Historische Vereniging haar 

20- jarige bestaan viert,  nemen wij helaas ook afscheid 

van een van de drijvende krachten van de Vereniging.

Ben Droste is een actief lid van het eerste uur, die zijn 

vele talenten de afgelopen twintig jaar heeft ingezet 

om onze Vereniging te laten groeien en bloeien.

Als filosoof, schrijver en dichter is Ben met name 

betrokken geweest bij het tot stand komen van vele 

artikelen in de Nieuwsbrief/ DiepenvEens en publi-

caties in de Historische Reeks Diepenveen. Hij heeft 

daarmee een bijdrage van grote waarde geleverd aan 

één van de kernactiviteiten van onze Vereniging. 

Ook was Ben jarenlang gastheer van de jaarlijkse 

bestuursbarbecue bij hem thuis aan het Randerpad. 

We konden daar op de oude vossenfarm in alle rust 

heerlijk genieten.

Het bestuur van de Historische Vereniging wil Ben bij 

deze van harte bedanken voor zijn gepassioneerde 

inzet gedurende al die jaren en wij wensen hem nog 

vele goede jaren vol inspiratie en schrijfplezier. 

Het Bestuur

Uitnodiging voor de Historische Avond – 8 november 2018

De Historische Vereniging Dorp Diepenveen e/o nodigt 

u met genoegen uit voor de Historische Avond die wij 

op donderdag 8 november aanstaande organiseren in 

het Kulturhus de Hof van Salland.

Na te hebben stilgestaan bij het inmiddels 20 jarig be-

staan van de HVDD zal het nieuwe fotoboek ‘Diepen-

veen Toen en Nu 2’ worden gepresenteerd. Het nieuwe 

fotoboek is samengesteld door de Fotoarchief-groep 

en is een aanvulling op het in 2008 verschenen foto-

boek. Hiermee is opnieuw een prachtige publicatie 

van de Historische Vereniging tot stand gekomen die, 

bij het zien van de mooie, oude afbeeldingen, velen 

het hart sneller zal doen kloppen. 

Tijdens de pauze kunt u onder het genot van een kop-

je koffie (of iets anders verfrissends) genieten van het 

materiaal dat door de werkgroepen van de Historische 

Vereniging zal worden gepresenteerd. Ook kunt u het 

fotoboek ‘Diepenveen Toen en Nu 2’ tegen een gere-

duceerde prijs aanschaffen. 

Na de pauze houdt Arthur Brand een lezing over 

‘roofkunst’. Arthur Brand, geboren en getogen in 

Deventer, ontdekte dat handelaren, vervalsers, maffia 

en terroristen geld verdienen met roofkunst. Hij raakte 

betroken bij zaken die wereldwijd het nieuws haalden 

zoals het ‘Evangelie van Judas’ (een document uit 

rond 350) en ‘Hitlers paarden’ (beelden uit de Nieuwe 

Rijkskanselarij in Berlijn). De totale waarde van de 

mede door Brand opgeloste zaken wordt geschat op 

meer dan 100 miljoen euro. Hij zal praten over enkele 

van zijn zoektochten naar geroofde kunst, en ook over 

de beroemde Deventer vervalser Han van Meegeren.

Wij hopen u te mogen verwelkomen tijdens onze 

Historische Avond die begint om 20.00 uur (de zaal is 

open vanaf 19.30 uur)

Periodiek van de Historische Vereniging Diepenveen Dorp en Omgeving, opgericht november 1998. ISSN 1569-7878. Verschijnt twee-
maal per jaar • Contributie: € 13,- per gezin per kalenderjaar. • Bestuur: Tom Masselink (voorzitter), Hans van de Poel (secretaris), Jan 
Harmelink (penningmeester), Jan van Ginkel (verzamelgroep), Leo Hattink, Joke Roetert, Harry Mulder (fotografie), Jan Nieuwenhuis (fo-
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Korte Berichten

¬ Kozakkenlinde
Reeds met regelmaat beschreven in de DiepenvEens, 

maar nu speciale aandacht voor de Diepenveense 

Kozakkenlinde. Deze is in de race voor de titel Boom 

van het Jaar. Het SBNL Natuurfonds organiseert ieder 

jaar deze verkiezing voor bomen met een bijzonder 

verhaal. De Kozakkenlinde is de genomineerde boom 

voor Overijssel en gaat de strijd aan met elf bomen 

uit de overige provincies. U kunt De Diepenveense 

Linde aan een overwinning helpen, want de boom van 

het jaar wordt gekozen via een stemming op internet. 

Mocht onze Kozakkenlinde winnen, dan maakt hij 

daarna nog kans op de titel European Tree of the Year.

www.deboomvanhetjaar.nl

¬ Diepenveen Toen en Nu, deel 2.
Geschikte foto’s zoeken, checken op copyright, inter-

views afnemen, teksten schrijven, redigeren, overleg 

met het bestuur van de historische vereniging en de 

drukker; het was een enorme klus. Maar het is alle-

maal gelukt en de nieuwe publicatie ‘Diepenveen Toen 

en Nu 2’ ligt binnenkort in de schappen.

Omdat de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en 

omgeving (HVDD) dit jaar 20 jaar bestaat en ons dorp 

constant verandert, kwam de Fotoarchief-groep (FAG) 

op het idee om een nieuwe uitgave van ‘Diepenveen 

Toen en Nu’ samen te stellen. Het nieuwe fotoboek 

zou een aanvulling moeten worden op het door de 

FAG in 2008 samengestelde jubileumboek ‘Toen en 

Nu’ i.v.m. het 10-jarig bestaan van de HVDD toen. 

‘Diepenveen Toen en Nu 2’ zou er om die reden qua 

vormgeving net zo uit moeten komen te zien. 

Na instemming van het bestuur gingen de FAG-leden 

aan de slag en men selecteerde uit het fotoarchief 95 

foto’s, waarvan er uiteindelijk 81 overbleven. Naast het 

vaststellen van de copyright moest er een begeleiden-

de tekst bij de foto’s komen. De FAG-leden hebben 

hiervoor geput uit eigen kennis over het onderwerp 

of uit kennis van de gefotografeerde personen zelf. 

Daarnaast is ook veel informatie gehaald uit eerdere 

publicaties van de historische vereniging, de Nieuws-

brieven en een aantal interviews. Het mag duidelijk 

zijn dat dit een uiterst tijdrovende exercitie was. Zo 

kon een kruisverwijzingslijst worden gemaakt van de 

geselecteerde foto’s en de bronnen van informatie. 

Aanvankelijk ontbrak een tekstschrijver om alle gege-

vens tot tekst te verwerken, maar toen die eenmaal 

was gevonden waren tot opluchting van de FAG-leden 

alle teksten in 3 weken tijd gereed. 

Intussen heeft Harry Mulder op de locaties waar de 

oude foto’s waren genomen foto’s gemaakt van de 

huidige situatie. Ook voor deze foto’s hebben de FAG- 

leden begeleidende teksten gemaakt, waarmee het 

werk was afgerond en er geredigeerd kon worden. De 

eindredactie was in handen van Lamberthe de Jong.

Dankzij de grote inzet van de FAG-leden is er opnieuw 

een prachtige publicatie tot stand gekomen, waarvoor 

ze alle lof verdienen. ‘Diepenveen Toen en Nu 2’ zal 

worden gepresenteerd tijdens de Historische Avond in 

het Kulturhus de Hof van Salland op 8 november a.s.

De volgende HVDD-publicaties zijn nog te koop tij-

dens de Historische Avond en op iedere dinsdagmid-

dag bij de FAG in het Kulturhus de Hof van Salland:

Kloosterboerderijen  (mei 2000)   €5,00

2e Interviewboek (november 2003) €10,00

Zusterboek (november 2006)  €5,00

Slagersboek (november 2007)  €5,00

Tabaksboek (april 2008)   €5,00

Toen en Nu 1 (november 2008) €10,00

Cocosboek (november 2010)  €5,00

Piloot (april 2011)   €5,00

Dorpskerk (november 2016) €12,50

FAG-leden v.l.n.r.: Theo Hoetink, Dicky Weltevreden-Sotthewes, Joop 
Overmaat, Arie Koldeweij, Gerry Berends-Kelder, Alie Baas-Albers



N i e u w s b r i e f  n r . 3 9   ¬  4

De Zedde Inke Mensink

De Zedde, twee boerderijen in Diepenveen hebben 

die naam gedragen. Over de juiste locatie van de 

eerste boerderij die de Zedde werd genoemd, doen 

verschillende verhalen de ronde. De tweede boerderij 

die deze naam draagt staat aan de Randerstraat 20. 

Deze voormalige pachtboerderij doet thans dienst als 

woonhuis. De verhalen die over de ‘eerste’ Zedde de 

ronde doen, komen in dit artikel aan de orde en ook 

wordt stilgestaan bij de ‘tweede’ Zedde boerderij en 

de laatste twee families die er als pachters woonden. 

¬ De eerste boerderij ‘de Zedde’ 
De eerste boerderij die de Zedde werd genoemd 

was een bagijnen- of katerstede. Op een katerstede 

woonden kleine boeren, keuters. Zij waren dagloners 

en verdienden de kost als bijvoorbeeld snijders, 

schaapscheerders en landontginners. Zij mochten 

maar een kwart van het vee houden waar een boer 

recht op had. Zij hadden dus een karig bestaan. Maar 

wáár woonden die eerste bewoners van de Zedde? 

Daarover doen in het dorp verschillende verhalen de 

ronde. 

In de uitgave van de Historische Vereniging Diepen-

veen getiteld ‘Bezit van het vrouwenklooster Diepen-

veen’ wordt hierover het volgende geschreven: 

‘De boerderij lag op de plek waar nu de Randerstraat 

en de spoorlijn elkaar kruisen. De lijn Deventer-Zwolle 

werd in oktober 1866 in gebruik genomen; de boerde-

rij werd enige tijd daarvoor afgebroken. Het is verwar-

rend dat de Bagijnen katerstede ook wel met de naam 

Zedde wordt aangeduid, hoewel die naam hoort bij 

het naastgelegen erf’. 

Deze omschrijving is niet helemaal correct, aldus land-

meter Dogterom. Hij schrijft in 2006 in een brief aan het 

bestuur van de Historische Vereniging het volgende: 

‘Op blz. 16 onder het kopje “Boerderijen rondom het 

klooster” is heel correct sprake van Klooster Tjoene en 

Klooster Rande. Maar om de Bagijnenstede onder de 

spoorbaan te laten verdwijnen is een pijnlijke mis-

ser! De Bagijnenstede lag, kort bij de Randerstraat, 

oostelijk van de spoorbaan en is pas omstreeks 1878 

De boerderij ‘de Zedde’ 2018
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vervangen door nieuwbouw (op een hoger gelegen 

stuk meer landinwaarts) van een boerderij gepacht 

door G. Keizer en die door hem “de Zedde” wordt 

genoemd. Het gebruik van de naam Zedde (overigens 

ten onrechte) voor de Bagijnenstede is zeer verwar-

rend. Ten behoeve van de spoorbaan is gesloopt het 

Spijker de Zedde. Niet de verdwenen Bagijnenstede, 

maar het naastgelegen erf heette de Zedde”.

Geen boerderij dus, maar een ‘spijker’. Zo werd sinds 

de middeleeuwen een gebouw genoemd dat gebruikt 

werd voor de opslag van oogst en andere zaken. 

Meestal waren deze gebouwen in het bezit van rijke 

stedelingen die ze verpachtten. Was het gebouw van 

steen, dan liet de eigenaar er vaak een zogenaamde 

herenkamer aan vast bouwen. Daarin konden hij en 

zijn gezin in de zomer de hitte en drukte van de stad 

ontvluchten. Ook werd het gebruikt als verblijf tijdens 

jachtpartijen. 

De benaming ‘bagijnenstede’ voor een (kleine) pacht-

boerderij heeft mogelijk geleid tot het verhaal dat ook 

in Diepenveen de ronde doet, dat in de afgebroken 

boerderij een aantal ongetrouwde vrouwen -ook wel 

begijnen genoemd- gewoond hebben.

Gait Keizer, de laatste pachter van de Zedde, stuitte 

bij het ploegen aan de Randerstraat, bij de oude eik 

die daar in het land staat, eens op stenen. Hij dacht 

dat het de funderingsresten waren van de eerste boer-

derij die de Zedde werd genoemd en vertelde dat aan 

familie en bekenden. 

Duidelijkheid over de exacte locatie van de eerste 

boerderij die de Zedde werd genoemd leveren deze 

verhalen niet op. Een ook de tekst van de gevelsteen 

die aan de voorkant van de boerderij de Zedde is 

ingemetseld, laat het raadsel intact.

Bouwmateriaal was heel kostbaar in die tijd en werd 

zo mogelijk vele malen hergebruikt. Ook bij de bouw 

van de Zedde is dat gebeurd. De verschillende soorten 

steen die te zien zijn in de muren getuigen hiervan.

¬ Verschillende eigenaren
Erve de Zedde heeft verschillende eigenaren gehad. 

Een pachtboerderij was een lucratief bezit. Het lever-

de de eigenaar geld en goederen op, zonder dat die 

daar zelf veel voor hoefde te doen. De rechten van 

de verpachter en de plichten van de pachter werden 

in de pachtovereenkomst zorgvuldig vastgelegd. 

Groot onderhoud aan het huis kwam ten laste van de 

eigenaar, maar daar werd soms nonchalant mee om-

gesprongen. De jachtrechten op de verpachte grond 

waren voorbehouden aan de eigenaar, maar de pach-

ter moest zorg dragen voor een gedegen afrastering, 

onderhoud van de grond, de waterwegen en riolering. 

Tonny Mulder schrijft in ‘Achter leilinden en kastanje-

bomen’ dat 1766 het eerste vermeldingsjaar van de 

Zedde is. Het werd toen gekocht door burgemeester 

Johan Eilard Borgerink. Daarna kwam het in handen 

van Lambertus Cornelis Fenema. In 1849 schonk 

de toenmalige eigenaar Jan ten Kampe, winkelier te 

Deventer, erve de Zedde aan de Rooms Katholieke 

Armenstaat te Deventer, die daarmee de verpachter 

van de Zedde werd.

Bij de recente samenvoegingen van de katholieke 

kerken in Deventer is helaas veel archiefmateriaal 

verloren gegaan. Alleen de pachtovereenkomsten met 

de laatste pachter, Gerrit (Gait) Keizer, zijn bewaard 

gebleven. Hieruit blijkt o.a. dat er gedetailleerde voor-

schriften waren voor het zorgvuldig omgaan met de 

grond. Zo mag er geen eenzijdige bemesting gebruikt 

worden, moet de grond vrij gehouden worden van 

onkruid en schadelijke gewassen, moet zorg gedragen 

worden voor een goede afwatering en dienen mols- en 

mierenhopen verwijderd te worden. Om het land niet 

uit te putten, mag jaarlijks slechts één derde hiervan 

voor hooigewin of kuilgras gebruikt worden.

Bij de boerderij behoorde 17 ha. grond. Rond 1970 is 

daarvan 3,5 ha. grond bij de uiterwaarden verkocht 

aan Staatsbosbeheer. Enige tijd daarna is nog eens 

1,5 ha. verkocht bij de Molenbelt. In 2012 verkocht 

de toenmalige kerkelijke eigenaar, IPCI H. Lebuinus 

(Interparochiële Caritas Instelling Deventer), het 

boerenwoonhuis, bedrijfsgebouwen, erf, tuin, boom-

gaard, toegangsweg en landerijen, totaal ter grootte 

In de voorgevel van boerderij ‘De Zedde’ is deze gevelsteen ingemetseld
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van 7.5462 hectare aan de Stichting IJssellandschap. 

De pachtovereenkomst werd daarbij omgezet in een 

huurovereenkomst. Het land behorend bij de Zedde 

werd deels verkocht en deels verpacht. In de cor-

respondentie rondom de verkoop staat o.a. dat de 

kerkelijke organisatie zocht naar een goede kopende 

partij, die zorgvuldig met de belangen van de zitten-

de pachter om zou gaan. De boerderij en het unieke 

achtkantige karnhuis, dat ook gebruikt is geweest 

als paardenstal hebben de status van gemeentelijk 

monument.

Vanaf 1840 woonden op de Zedde de families Blanke, 

Teunissen, Vennema, Grotentraast, Kolkman en Keizer, 

aldus Tonny Mulder in zijn boek. Op het wel én wee 

van de laatste twee families wordt verder ingegaan.

¬ De families Kolkman en Keizer
Zoals eerder vermeld, was Gerhardus Hermanus Kei-

zer, Gait genoemd, de laatste pachter die het boeren-

bedrijf nog uitoefende op de Zedde. Hij was de oudste 

zoon van Gerardus Keizer en Wilhelmina Maria Rei-

mert. Beiden waren geboren in Raalte en ze zijn daar 

ook getrouwd. De bruidegom was al eerder getrouwd 

geweest, en wel met Grada Maria Hofstede, die geen 

fortuinlijk leven heeft gehad, zoals u hierna kunt lezen. 

Haar ouders waren Gerrit Jan Hofstede en Gerritdina 

Huiskamp, die in 1875 met elkaar trouwden in Diepen-

veen en overleden te Raalte op resp. 89 en 69 jarige 

leeftijd. Zij kregen een zoon en drie dochters, waarvan 

de oudste op 13 jarige leeftijd te Rande overleed.

¬ Het gezin Kolkman
Dochter Grada trouwde in 1908 in Diepenveen met 

Bernardus Kolkman, pachter van erve de Zedde. 

Leed bleef het echtpaar niet bespaard. Twee van hun 

vijf kinderen stierven op jonge leeftijd. Helaas werd 

vader Bernardus ook niet oud. Hij overleed in 1917, op 

44-jarige leeftijd, zijn weduwe met drie jonge kinderen 

achterlatend. In haar eentje kon moeder Grada het 

gezin en de boerderij niet bestieren en dus hertrouw-

de ze snel (in 1918) en wel met Gerardus Keizer. Ook 

hem achtervolgde verdriet en tragiek. Zijn jonge bruid 

overleed twee maanden na het huwelijk, 35 jaar oud. 

Radeloos bleef hij achter met haar drie jonge kinde-

ren, Annie, Harm en Anton. Hulp en ondersteuning 

bij het grootbrengen van de kinderen en bij het werk 

op de boerderij waren dringend nodig. In de persoon 

van Wilhelmina Maria Reimert, met wie hij in 1919 te 

Raalte trouwde, vond hij die.

¬ Het gezin Keizer
Een jaar na het trouwen werd hun eerste dochter ge-

boren. Zij kreeg de doopnamen Gerdina Johanna  

en werd Dies genoemd. Hun tweede dochtertje, Theo-

dora Johanna, Doortje, overleed op driejarige leeftijd. 

Zoon Gerhardus Hermanus, Gait, die het bedrijf zou 

voortzetten, werd geboren in 1925, het jaar waarin 

zus Doortje overleed. Een jaar van vreugde en verdriet 

dus. Het jaar daarop werd er weer een dochtertje 

geboren, Theodora Johanna Maria, wederom Door-

tje genoemd. In 1929 werd er een levenloos geboren 

zoontje ter wereld gebracht. Hij bleef naamloos. Meer 

vreugde bracht 1936, toen zoon Hermanus Gerhardus 

(Harm genoemd) werd geboren.

De kinderen van Grada en Bernardus Kolkman, Annie, 

Harm en Anton, groeiden op in het gezin van hun 

tweede vader en zijn tweede vrouw. Samen met de uit 

dat huwelijk geboren kinderen gingen zij naar school 

in de Boskamp en ze hielpen mee op de boerderij. 

Het verlies van hun ouders tekende hun leven. Al op 

jonge leeftijd verlieten zij de Zedde. Annie ging het 

klooster in en nam de naam Amanda aan. Zij verbleef 

in een klooster in Boxmeer en ging later naar Malang 

in Indië, waar ze hoofd van de keuken in een kinder-

Vader Gerardus Keizer en moeder Wilhelmina Maria ReimertDe boerderij ‘de Zedde’ februari 1942
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tehuis werd. Zoon Harm werd veehandelaar en Anton 

werkte een tijdlang in Frankrijk op een boerderij en 

werd na terugkomst in Nederland onderhoudsmonteur 

bij Nijverdal ten Cate.

¬ De Boskamp
De kinderen Kolkman en Keizer gingen in de Boskamp 

naar de St. Aloysiusschool school. Dat was zo’n uur 

lopen vanaf de Randerstraat. Samen met andere 

kinderen uit de buurt werd die tocht twee keer per dag 

gemaakt. De lessen begonnen ’s ochtends om negen 

uur en eindigden ’s middags om drie uur. Tussen 

de middag was er één uur pauze, in die tijd aten de 

kinderen die van ver kwamen op school het van huis 

meegekregen eten op. Vooral ’s middags, na afloop 

van school, werd onderweg heel wat kattenkwaad 

uitgehaald. 

Het gezin ging ook in de Boskamp naar de kerk. Dan 

werden ook meteen de wekelijkse boodschappen 

gedaan. Het was in het dorp een hele bedrijvigheid 

op zondag. Met de brik, bespannen met de paarden, 

gingen veel gezinnen uit de omgeving naar de kerk. 

Anderen kwamen te voet. De paarden werden gestald 

bij het bedrijf in veevoeders van ten Have. Een knecht 

van het bedrijf hielp bij het uit- en inspannen en voerde 

de paarden tijdens de mis. Ten Have bestierde ook het 

café en de kruidenierswinkel in het dorp. De mannen 

gingen na de mis het café in en de vrouwen gaven in 

de winkel hun boodschappenbriefje af voor de weke-

lijkse inkopen en liepen daarna door naar de woonka-

mer, waar ze samen koffie dronken en bijpraatten. Zo 

werd de zondag voor iedereen een gezellige en goed 

bestede dag, waar ten Have wel bij voer.

¬ Het boerenbedrijf 
Vader en moeder Keizer hadden een gemengd bedrijf 

met ongeveer 20 koeien waarvan de melk naar de 

melkfabriek ging, kippen die eieren leverden voor 

de verkoop, wat fokvarkens en twee paarden voor 

werkzaamheden. Rogge, haver en gerst werden ge-

deeltelijk voor eigen gebruik geteeld en waren deels 

voor de verkoop bestemd. Er waren twee hooibergen, 

een éénroedige, met één paal onder het dak en een 

vierroedige, met vier palen. Het was zwaar werk om 

handmatig het dak van de hooiberg steeds weer wat 

verder omhoog te brengen. De ijzeren pennen waar 

het dak op rustte werden steeds wat hoger in de paal/

palen gestoken. Daar werden de jongens bij ingescha-

keld.

De moestuin was voor eigen gebruik en de boom-

gaard leverde fruit dat zowel bestemd was voor eigen 

gebruik als voor vrienden en bekenden en de verkoop. 

Met de carpion, getrokken door twee paarden werden 

aardappelen, fruit en indien gewenst ook eieren en 

andere zaken naar kopers in Deventer gebracht. Ge-

durende de Tweede wereldoorlog werd een klein deel 

van het land omgezet in volkstuintjes voor vrienden 

en bekenden uit de kerk. Na de oorlog werd hier weer 

mee gestopt.

¬ Ziektes
Moeder Keizer had helaas geen sterk gestel en vlak 

voor de oorlog kreeg zij ook nog tbc. Voor haar en 

haar man en kinderen bracht dat een tijd vol zorgen en 

drukte met zich mee. Gelukkig kon zij thuis verzorgd 

worden in het speciaal daarvoor gebouwde huisje 

waar veel frisse lucht binnen kon komen. Zij herstelde 

van de tbc, maar werd niet oud. In 1953 overleed zij 

op 59-jarige leeftijd.

In de 50-er jaren kregen de Keizers te maken met 

ernstige, zeer besmettelijke ziekte bij de koeien, nl. 

open tbc. Het bedrijf werd geïsoleerd en alle gezins-

leden werden in Zwolle gecontroleerd op besmetting. 

Familieportret Keizer, 1940 Boerenbedrijf rond het huis met een eén- en vierroedige Hooiberg
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Gelukkig bleven ze hiervan gespaard, maar het was 

een zware tijd voor het hele gezin.

Ook vader Keizer werd getroffen door ernstige ziekte, 

namelijk een hersenvliesontsteking. Hij herstelde daar 

maar gedeeltelijk van. Dat betekende dat zoon Gait al 

vroeg de verantwoordelijkheid voor het bedrijf kreeg 

en hard moest zwoegen om alle monden te voeden. 

Hij werd de kurk waar het hele gezin op draaide. Ge-

lukkig kreeg hij daarom vrijstelling van militaire dienst. 

Alle kinderen moesten meehelpen om het bedrijf 

draaiende te houden. Helaas bleef verder leed het 

gezin niet bespaard. In 1977 zakte een koe door het 

rooster in de stal. Doortje die hielp met het melken en 

verzorgen van de koeien, raakte ingeklemd tussen koe 

en rooster en door het ijzer werden de kniebanden van 

haar rechterbeen doorgesneden. Na de operatie kon 

het been gelukkig behouden blijven, maar dat been 

kon ze niet meer buigen en het stond naar buiten toe. 

Het belemmerde haar in haar bewegingen en maakte 

het werk heel zwaar voor haar. Op een bepaald mo-

ment ging dat ook echt niet meer.

¬ De kinderen Keizer
Zus Dies ging naar de huishoudschool en hielp in 

het begin van de oorlog korte tijd op een boerderij 

in de buurt. Daarna werkte ze in het hotelwezen in 

Apeldoorn. Daar ontmoette ze ook haar man, een 

weduwnaar met vier kinderen. Zij was de enige van de 

kinderen Keizer die trouwde. Dies werd 60 jaar en haar 

huwelijk bleef kinderloos. Gait bouwde vanaf de jaren 

tachtig het bedrijf langzamerhand af. Akkergrond werd 

omgezet in weiland en hij ging handelen in schapen en 

paarden. Paarden waren zijn grote liefde en hij was een 

zeer verdienstelijk ruiter. In springwedstrijden behaal-

de hij in de hoogste klasse menig bokaal. Tot aan zijn 

dood in 2010, was hij nog bezig met bestuurlijke zaken 

voor de ruitervereniging en met de handel in paarden.

Zus Doortje bleef, zolang dat ging, meehelpen op de 

boerderij en bestierde het huishouden. Ondanks haar 

handicap bereikte ze de gezegende leeftijd van 89 

jaar. Ze overleed in 2015. De jongste zoon Harm, die 

een technisch beroep uitoefende, woont nog steeds 

op de Zedde. Door deze laatste en enige nog levende 

lid van de familie Keizer kon iets van de historie van 

de Zedde en het veelbewogen leven van haar laatste 

bewoners vastgelegd worden.
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Gait won als springruiter menig bokaal

Portret van Harm Keizer
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Snijdersplaatse, Lichtenberg, Derkje Wittenberg en Gerardus Emaus de Micault
Wim de Weerd 1 

De oude katerstede Ligtenberg stond tot 1956 naast 

het huis Charlottenburg, op het gelijknamige buiten-

goed op de hoek van Averlose Houtweg en Box-

bergerweg. De laatste bewoners van deze boerderij 

Ligtenberg, het gezin van Beek, runden daar een 

agrarisch bedrijf met melkvee. Deze boerderij is 

gesticht in het begin van de 18e eeuw. In 1840 werd 

bij de boerderij een buitenverblijf gesticht door een 

nogal opmerkelijk iemand, Derkje Wittenberg, een 

ongehuwde dochter van een dagloner uit Diepenveen. 

Hoe Derkje aan zoveel geld kwam wordt in dit verhaal 

duidelijk. Tot slot wordt zeer kort de geschiedenis van 

het buitengoed Charlottenburg verteld.2

¬ Snijdersplaatse of Ligtenberg
Regelmatig komen we in de markeboeken uit de 17e en 

18e eeuw meldingen tegen van illegale nieuwe vestigin-

gen van keuters op de gemeenschappelijke markegron-

den. Het waren vaak geen landbouwers, maar meestal 

handwerkslieden zoals klompenmakers, smeden, 

tuinmannen en timmerlieden die een nieuw bestaan pro-

beerden op te bouwen. Zij werkten ook vaak als daglo-

ners bij de marke-eigenaren. In sommige delen van het 

land, zoals bijvoorbeeld in Drenthe, was het regel dat 

deze keuters niet meer weggejaagd konden worden als 

het optrekje, vaak niet meer dan een plaggenhut, bin-

nen een dag was gebouwd en er ‘s avonds rook uit de 

schoorsteen kwam. In het markeboek van Tjoene lezen 

we dat in 1716 een snijder (een kleermaker) ‘in het 

veld in deze marke ene hutte had opgeslagen’. Hij had 

waarschijnlijk juist deze plek naast de kolk gekozen, 

omdat hij voor het looien van de huiden water nodig 

had. De marke-genoten gingen mokkend akkoord 

met het verblijf op voorwaarde dat hij na verloop van 

enkele jaren ‘met de erfgenamen afdracht sal heb-

ben te maken’. Hij moest dus na enkele jaren pacht 

gaan betalen voor de grond waarop hij zijn huis had 

gebouwd. Pas 18 jaar later besloot men de nieuwe 

bewoner ‘op Snijdersplaatse op een geldpagt van drie 

goudguldens ten dienste van de marke jaarlix wegens 

die plaetse’ te laten betalen. Hij mocht evenwel niet 

verder ontginnen rondom zijn huis. Verder lezen we 

dat de pachter Jan Ligtenberg was, naar wie later ook 

de katerstede werd vernoemd. Jan was lid gewor-

den van de kerkeraad in Diepenveen. We lezen in het 

doopboek over hem het volgende: Op 30 juni 1747 

werd in de kerk in Diepenveen een vondeling gedoopt 

die bij boerderij ‘de Noord’ aan de Randerstraat was 

neergelegd. Het meisje werd Noordine genoemd. Von-

delingen kregen vaak een naam die verband had met 
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de plek waar ze werden gevonden. Jan Ligtenberg, lid 

van de kerkeraad, ontfermde zich over het meisje en 

nam het in zijn gezin op. Het trieste leven van Noor-

dine duurde maar kort. In die tijd heerste er een zeer 

besmettelijke epidemie. Veel mensen stierven ‘aan de 

rode loop’. In het begrafenisboek van de kerk lezen 

we op 22 sept 1747: ‘Een half uur geluid over een kind 

wegens de Diaconie in de kost besteed bij Jan Ligten-

berg sijne te vondeling gelegt geweest bij den Noort 

is mede aan de loop gestorven’. Noordine was dus 

maar twee maanden oud toen zij ook stierf aan deze 

besmettelijke ziekte. 

Bij de volkstelling van 1795 woonde de dagloner Garrit 

Ligtenberg met zijn gezin van in totaal vijf personen 

op de boerderij. Veel later, na opheffing van de marke 

Tjoene, werd op 19-7-18283 de Katerstede Ligtenberg 

(en kamer) door de marke verkocht aan de bewoners 

Jan Niland en Aaltjen Ligtenberg4. Het ging niet zo 

goed met de gezondheid van dit echtpaar. Daarom 

kwam men overeen dat Mannes Kiffer en zijn vrouw 

Berendina Ligtenberg de boerderij in 1835 mochten 

overnemen onder voorwaarde dat zij het echtpaar 

zouden verzorgen tot hun dood. Overdracht van 

onroerend goed zonder betaling met voorwaarde van 

inwoning en verpleging was destijds heel gebruikelijk. 

(notaris D.J.R. Jordens akte 255 nr. 187). 

De hoofdpersoon in dit verhaal is Derkje Wittenberg. 

Zij kocht op 2 oktober 1840 de katerstede Ligtenberg 

en omringende land van Mannes Kiffer. Waarom kocht 

zij deze katerstede met zoveel grond. Hoe kwam zij 

aan zoveel geld? Hieronder wordt het bijzondere ver-

haal van Derkje Wittenberg verteld.

¬ Derkje Wittenberg 
Derkje Wittenberg werd op 20 oktober 1805 geboren 

op Erve Nagel in Vulink/Rande5. Haar ouders waren 

Harmen Wittenberg en Janna Nagel. In 1823 was dit 

echtpaar verhuisd naar de katerstede Nagel in Tjoene 

vlakbij de katerstede Ligtenberg gelegen (zie ook de 

kadasterkaart van 1832 in dit verhaal). De boerderij 

Nagel stond ongeveer op de plek waar nu de Lichten-

bergerlaan en de Doffegnieslaan samenkomen.

Het echtpaar overleed vrij plotseling op 7 en 8 maart 

1837; hun kinderen bleven op Nagel wonen. Dochter 

Derkje Wittenberg had al eerder de boerderij verlaten 

om al jong zelf de kost te verdienen. Ik vermoed dat 

zij hoort, als zij bij familie in Lochem is, dat de fami-

lie de Micault een dienstmeid zoekt en zij aanvaardt 

graag de nieuwe betrekking. Gerhardus Emaus de 

Micault, gehuwd met Maria Johanna Trijzenaar, was 

ontvanger der belastingen en verder een begenadigd 

tekenaar en etser. Op 10-02-1828 werd hun dochtertje 

Maria Charlotta de Micault geboren. Het noodlot slaat 

echter toe als moeder Maria Johanna in hetzelfde jaar 

overlijdt. De dienstmeid Derkje Wittenberg kan zich 

nu zeer verdienstelijk maken voor het gezin. Gerardus 

Emaus de Micault besluit mogelijk vanwege de nare 

herinneringen/ of verandering van werk om naar 

Culemborg te verhuizen. Dienstmeid Derkje gaat dan 

ook mee. In 1830 vermeldt het bevolkingsregister van 

adres Culemborg 453 de volgende namen: 

1 Emaus de Micault - Gerhardus - 32 jaar - geb. in Dordrecht - Rijksontvanger.

2 idem - Maria Charlotta - 2 jaar - geb. in Lochem - z.b.

3 Colenbrander - Johan Derk - 19 jaar - idem - kantoorbediende

4 Wittenberg - Derkje - 24 jaar - Diepenveen - dienstmeid

5 Schmitz - Adolfina - 14 jaar - Doetichem - geen beroep

Maar dan gebeurt er in ditzelfde jaar 1830 iets opmer-

kelijks. Derkje en Gerardus krijgen een relatie en Derkje 

raakte zwanger. Dit was zeker in de 19e eeuw een grote 

schande en de ongehuwde Derkje moest ‘tijdelijk weg-

duiken’ om te bevallen van haar ‘onechte kind’. Deze 

relatie is zeker ook zo opmerkelijk vanwege het grote 

standenverschil. In het milieu van Gerhardus zou men 

niet geaccepteerd hebben dat hij een kind had verwekt 

bij zijn dienstmeid. Dit zou waarschijnlijk ook grote 

gevolgen hebben gehad voor zijn baan. Men besluit 

daarom alles stiekem te regelen. De hoogzwangere 

Derkje verhuist naar Venendaal Stichts6 en in 1831 be-

valt zij daar van haar dochtertje Mietje (Maria Johanna) 

Wittenberg. Dochter Mietje heeft dus de achternaam 

van haar moeder gekregen7, want Gerardus erkent haar 

niet officieel. Opmerkelijk is wel dat de voornamen 

gelijk zijn aan die van Gerardus overleden vrouw.

Derkje Wittenberg gaat daarna weer ‘gewoon’ bij 

haar geliefde Gerardus Emaus de Micault wonen, 

maar is vanaf dat moment geen dienstmeid8 meer. 

Mietje kan daar tot verdriet van Derkje niet wonen. 

Zij wordt geplaatst bij familie in Diepenveen op het 

adres Tjoene 41 (boerderij Nagel). Op dit adres wonen 

in 1840 nog de meeste broers en zusters van Derkje. 

Het bevolkingsregister vermeldt de volgende namen: 

Hermannus Wittenberg 30 jaar (van beroep slager), 

Hendrik W. 26 jaar (beroep dagloner) en de zussen 

Hendrika 21 jaar en Gerritje 13 jaar. Verder vermeldt 

het BR een vrouw ‘Moeij’ Gerritjen Derksen9 52 jaar. 

Tenslotte wordt het dochtertje van Derkje genoemd: 

Mietje Wittenberg, bestedeling oud 9 jaar geboren 

in Culemborg10. Verder wonen in een klein gedeelte 

van dezelfde boerderij (Wittenberg in de kamer) het 

echtpaar Jan Willem Wittenberg 28 jr. en zijn vrouw 

Barta Agterkamp 22 jr. en hun zoontjes Harmen Jan 



¬  1 1

1 jr. en Hendrik Jan van 2 weken. Mietje Wittenberg is 

dus ondergebracht bij familie in Diepenveen, hetgeen 

wel zwaar moet zijn geweest voor Derkje. Zij heeft veel 

heimwee naar haar kind en familie. Gelukkig heeft Der-

kje zeer waarschijnlijk wel een ruime financiële toelage, 

zodat zij haar broers en zusters en natuurlijk ook Mietje 

steeds weer iets kan toestoppen.

Kadasterkaart uit 1832 van het gebied waar later dus het huis Char-
lottenburg werd gebouwd. Geheel onderaan loopt de Boxbergerweg 
(284) en in het midden zien we de kolk (nr. 260) die hier nog steeds 
is. Onder deze kolk staat de boerderij Ligtenberg die Derkje Witten-
berg in 1840 kocht en waar zij als eerste een buitenverblijf bij deze 
boerderij liet bouwen. Ligtenberg had destijds de uitrit (255) nog 
op de Boxbergerweg. Links van de kolk zien we katerstede Nagel, 
waar in 1837 de ouders van Derkje overleden en waar haar broers 
en zusters bleven wonen tot 1849. In dat jaar werd de katerstede af-
gebroken (blijkt uit kadastrale gegevens). Rechts staat de boerderij 
Kifferije (genoemd naar Mannes Kiffer) met een uitrit op de Averlose 
Houtweg (nr. 252). Deze boerderij moest in de jaren tachtig van 
de 20e eeuw wijken voor de bouw van de wijk Tjoenermarke. De 
boerderij stond (denk ik ongeveer) op de plek van de huidige huizen 
Stijne van Sallandstraat nr 19 en 21. Schuin boven Nagel zien we 
boerderij Bouwhuis die nooit bij het Landgoed Charlottenburg heeft 
behoord. Deze boerderij, in de 2e helft van de 20e eeuw eigendom 
van de huisarts dr. Visschers, is ook in de jaren tachtig gesloopt en 
vervangen door een nieuwe woning (Averlose Houtweg 10). Tenslot-
te dient vermeld dat na afbraak van de OLDO spoorlijn (na 1935) de 
Averlose Houtweg veel rechter werd aangelegd. Vroeger gingen de 
wegen vaak van boerderij naar boerderij. Mijn huis (Averlose Hout-
weg 8) staat nu op het onderste gedeelte van perceel 262. 

¬ Gerardus Emaus de Micault 
 (Helmond 17-2-1798 Gouda 25 11-1863)

Gerardus was een Nederlands tekenaar en etser. Hij 

was de zoon van de uit Dordrecht afkomstige Pieter 

Emaus de Micault en Maria Charlotte van der Lith uit 

Helmond. De Micault was van beroep belastingontvan-

ger, maar was daarnaast tekenaar en etser die een zeer 

omvangrijk oeuvre naliet. Hij is achtereenvolgens werk-

zaam geweest in ’s Gravenhage, Lochem, Culemborg 

en Gouda. Als etser en tekenaar was hij een leerling 

van officier en schilder Ernst Willem Jan Bagelaar. De 

Micault is vooral bekend geworden door zijn soldaten-

taferelen, zijn paardenstudies en landschappen.

Museum ‘Het Catharina Gasthuis’ in Gouda bezit veel 

van zijn werken. Daarnaast zijn er ook veel prenten 

te vinden in Museum Booijmans van Beuningen en in 

het Rijksmuseum in Amsterdam. De Micault moet al 

tijdens zijn leven een zeer vermogend man geweest 

zijn. Geen wonder, want belastingontvangers mochten 

destijds een bepaald percentage van het geïnde be-

drag zelf houden. Ook Derkje Wittenberg profiteerde 

hier ruimschoots van mee zoals blijkt uit volgende.

¬ Derkje Wittenberg koopt de boerderij 
Ligtenberg. 

Derkje heeft veel heimwee gehad naar haar kind, haar 

familie en het landelijke Diepenveen. Op 2 oktober 

1840 koopt zij boerderij Ligtenberg (kadastraal A258) 

en omliggen landerijen voor 1600 gulden, een heel 

hoog bedrag voor die tijd. Ze laat naast de boerderij 

een nieuwe woning (buitenverblijf) bouwen voor 

zichzelf en de Micault. Zij komen vaak met een koets 

vanuit Culemborg om hier vakantie te vieren. De Mi-

cault kon heerlijk tekenen en etsen in deze landelijke 

omgeving. Derkje kan haar geluk niet op en bezocht 

haar broers en zussen en natuurlijk haar dochter Mietje 

op de vlakbij gelegen boerderij Nagel. Haar familie was 

ook blij met zo’n rijke zus en zij konden gebruik maken 

van de landbouwgronden en de kolk bij Ligtenberg. 

Het valt Derkje elke keer weer zwaar als ze na een ver-

blijf in Diepenveen weer terug moet naar Culemborg.

 

Gerhardus Emaus de Micault maakte in 1853 deze tekening van 

een hooiberg bij een boerderijtje. Dit plaatje doet me denken aan 

boerderij Ligtenberg. Helaas zijn er geen foto’s uit die tijd om dit 

te staven. De twee personen zouden Derkje en Mietje Wittenberg 

kunnen zijn. Deze tekening is in het bezit van het Rijksmuseum te 

Amsterdam.  Een uitgebreide studie van zijn werken in relatie met 

Diepenveen lijkt mij  interessant (maar valt buiten dit verhaal). 
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¬ Hoe het verder met Mietje is gegaan.
Waar Mietje in haar jeugd heeft gewoond is moeilijk 

te traceren. Het ‘onechte kind’ kon niet thuis wonen, 

maar moest mogelijk naar een tehuis met vooral 

weeskinderen. Mietje had het voordeel dat zij finan-

cieel zeer ruim werd ondersteund en goed onderwijs 

kreeg. Als Maria Johanna Wittenberg 26 jaar is, trouwt 

zij met een goede partij, de 28-jarige onderwijzer 

Thomas Peter Tempelaar uit Arnhem. 

In de akte opgemaakt op 4 mei 1857 in Deventer lezen 

we o.a. het volgende: Maria Johanna Wittenberg, zon-

der beroep, oud 26 jaar, geboren te Venendaal Stichts, 

wonende te Deventer, bij meerderjarige dochter, na-

tuurlijk erkende dochter van Dirkje Wittenberg, zonder 

beroep, wonende te Culemborg het passeren dezer 

akte hier tegenwoordig in het huwelijk haar dochter 

toestemmende.

Bij het huwelijk is moeder Derkje dus aanwezig. We 

lezen hier nu ook waar de zwangere Derkje destijds in 

1831 naar toe is gegaan om haar ‘onechte kind’ te ba-

ren. Gerard Emaus de Micault is niet aanwezig op de 

trouwdag. Het jonge echtpaar gaat na hun huwelijk in 

Arnhem wonen waar Thomas later als ambtenaar op 

het secretarie werkt. Moeder Derkje (in de akte Dirkje 

genoemd) blijft natuurlijk het jonge stel regelmatig 

bezoeken en ondersteunen. Het stel krijgt in totaal 

10 kinderen waarvan er twee jong overlijden. Maria 

Johanna Wittenberg overlijdt op 12 maart 1875 in Arn-

hem, 45 jaar oud. Haar man Thomas overlijdt ruim een 

jaar later op 9-12-1876. Op de website van de familie 

Tempelaar is over Thomas te lezen dat hij ‘zeer vermo-

gend is gestorven’ vermoedelijk van ‘vrouwszijde’. Tja, 

dit laatste is ‘voor ons insiders’ geen verrassing. 

Derkje Wittenberg en Gerard Emaus de Micault waren 

omstreeks 1850 van Culemborg naar Gouda verhuisd. 

Het was nu wel erg ver om iedere keer weer met de 

koets naar Diepenveen te komen. Bovendien was 

Mietje inmiddels volwassen en waren Derkjes broers 

en zussen uitgevlogen. De katerstede Nagel was 

omstreeks 1849 afgebroken. Mietje Wittenberg was in 

1849 ongeveer 18 jaar.

Derkje heeft haar bezittingen, boerderij Ligtenberg en 

het daarbij gelegen buitenverblijf en omliggende lande-

rijen in 1854 onderhands verkocht aan oud-burgemees-

ter Smijter. Zij bleef tot haar dood samen met Gerhar-

dus in het huis in Gouda wonen. Derkje Wittenberg is 

daar overleden op 24-06- 1861, 55 jaar oud. Gerardus 

Emaus de Micault stief daar op 25 november 1863. 

Het is dus niet verwonderlijk dat museum ‘Het Catha-

rina Gasthuis’ in Gouda de grootste collectie heeft van 

de werken van de Micault. Mietje, het onechte kind 

van een dienstmeid uit Diepenveen was daarna een 

vermogende vrouw.

(twee straatnamen in het dorp zijn nu ook duidelijk na het 

lezen van dit verhaal: Snijderspad en Lichtenbergerlaan)

¬ Korte beschrijving van landgoed 
Charlottenburg.

Derkje Wittenberg had dus in 1854 de boerderij Lig-

tenberg met haar buitenverblijf en omringende lande-

rijen verkocht aan oud burgemeester D. G.H. Smijter. 

In 1851, toen de gemeentewet in Nederland in werking 

trad, kwam in veel gemeenten het besef dat er een 

gemeentehuis moest worden gebouwd. Dit werd 

min of meer ook door deze gemeentewet opgelegd. 

Oud-burgemeester Smijter had daarvoor de gemeen-

tesecretarie in gebruik op een herenkamer van het 

erve Weterman11. Zijn zoon Reint Johan, de nieuwe 

burgemeester, liet omstreeks 1850 aan de Diepen-

veensche Puinweg het huis Weterman bouwen waar 

hijzelf ging wonen en dat hij ook gebruikte als ge-

meentehuis. Oud burgemeester Smijter verhuisde naar 

het buitenverblijf dat hij van Derkje Wittenberg had 

gekocht. Het BR 1850-1860 Tjoene 509 (buitenverblijf 

bij Ligtenberg) vermeldt in totaal 14 personen:

1 Smijter Daniel Gerard Hendrik - geboren 3-10-1772 in Terwolde 

2 Graafland Janna Maria - geboren 25-5-1799 in IJsselstein 

3 Smijter Pieter Jacob Leonard - geboren 14-08-1830 in Diepenveen 

 kantoorbediende - overleden 8- 11-1851

 4 t/m 14 (personeel over een periode van 10 jaar)

Het enige kind Pieter uit het tweede huwelijk van Da-

niel Smijter overleed al op 21e jarige leeftijd. Oud-bur-

gemeester Smijter bleef hier wonen tot aan zijn dood 

(11-12-1861, 89 jaar oud). Zijn vrouw verhuisde daarna 

naar Voorst.

De koekfabrikant G. Klopman Baerselman uit Deven-

ter, kocht omstreeks 1862 het buitenverblijf met boer-

derij Ligtenberg. Hij gaat er niet permanent wonen 

maar gebruikt het als ‘zomerverblijf’. Vervolgens heeft 

hij in 1866 (volgens het kadaster) het huis herbouwd. 

Hij noemt het nu voor het eerst ‘Charlottenburg’. Zou 

hij zijn buitenhuis naar het grootste slot in Berlijn 

hebben vernoemd of misschien naar een vrouwelijk 

familielid? De koekfabrikant breidt zijn bezit behoorlijk 

uit en laat er een ‘waar paradijsje’ met romantische 

tuinen en waterpartijen, theekoepels, slingerende 

laantjes en fraaie doorkijkjes in Engelse landschapstijl 

aanleggen. In 1881 besluit hij om Charlottenburg te 

verkopen. Het veilingboekje is bewaard gebleven.  

De omslag van het boekje is hier weergegeven.
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Omslag van het veilingboekje van het buitengoed Charlottenburg. 
Het landgoed van in totaal 27 ha werd in 1881 in 6 percelen ver-
kocht. Jammer dat het geheel destijds uit elkaar viel. Koper van 
het eerste perceel van 3,6 ha met het herenhuis Charlottenburg, 
boerderij Ligtenberg en ook de kolk met omringende weilanden, 
was Albertus Ankersmit. Het landgoed bleef daarna 119 jaren (van 
1881 tot 2000) in het bezit van deze familie (vier generaties). De 
bomen op de zes percelen werden apart geveild waardoor het land-
schap behoorlijk veranderde. Dit geldt w.s. niet voor perceel 1 dat 
Ankersmit kocht en waar nog  steeds zeer fraaie oude bomen staan.

Het geheel van ruim 27 ha werd in 6 percelen geveild. 

Het moet een prachtig romantisch aangelegd landgoed 

zijn geweest. Jammer dat het geheel daarna is ‘ver-

snipperd’. De nieuwe eigenaar van perceel 1 (3,6 ha) 

met het huis Charlottenburg, boerderij Ligtenberg en 

o.a. de kolk is Albertus Ankersmit, bankdirecteur van de 

Sallandse bank te Deventer. Hij gaat er niet wonen maar 

gebruikt het als zomerverblijf. Na zijn dood in 1899 gaat 

Charlottenburg over op zijn zoon Barend Ankersmit 

(ook bankdirecteur) die er in 1919 pas permanent gaat 

wonen. Diens zoon Maarten Ankersmit die eerst villa ‘de 

Sandhof’ aan de Oranjelaan bewoonde, verhuist na de 

oorlog met zijn gezin naar Charlottenburg. Na de dood 

van Maarten Ankersmit, eind jaren tachtig, kwam zoon 

Willem Ankersmit met zijn vrouw Scarlet op Charlotten-

burg. Zij hebben er tot 2000 gewoond en hebben toen 

het landgoed verkocht. De nieuwe eigenaar (familie 

Beltman) heeft het oude huis afgebroken en er een 

groot fraai rietgedekt landhuis laten bouwen.

1 Dit verhaal is mede tot stand gekomen door het onderzoek van Marc 
Alferink uit Tilburg.  Hij was net als ik zeer geïnteresseerd in het 
gebied rond Charlottenburg. We hadden contact via email en wissel-
den veel gegevens uit. Hij zette me ook op spoor van Derkje en de 
Micault. Meer dan een jaar later besloot ik dit bijzondere verhaal op 
te schrijven voor ‘DiepenVeens’ na nog ontbrekende ‘puzzelstukjes’ 
te hebben uitgezocht. 

2 Dit verhaal beschrijft een periode van ruim 300 jaar. Vanwege de 
lengte van dit verhaal wordt de geschiedenis van Charlottenburg 
hier slechts summier beschreven. Natuurlijk zijn in volgende ‘Diep-
enVeens’ aanvullende verhalen mogelijk.

3 Notaris van Marle te Deventer.
4 Zij was de zus van Berendina Ligtenberg.
5 Nu is deze locatie waar de kloosterboerderij Nagel stond onderdeel 

van landgoed Overvelde.
6 Stichts Veenendaal is het gedeelte dat in de provincie Utrecht ligt. 

Het andere deel is Gelders Veenendaal.
7 Men noemde het in de 19e eeuw een onecht kind.
8 In de bevolkingsregisters in Culemborg en Gouda wordt zij daarna 

geen dienstmeid meer genoemd.
9 Zij was een zus van Janna Nagel; dus een tante van Derkje (dank aan 

Marc Alferink voor zijn genealogisch onderzoek).
10 Burgemeester Smijter schreef de namen in het bevolkingsregister. 

Gebruikelijk is het vermelden van de officiële doopnamen Maria Jo-
hanna i.p.v. Mietje. Verder is Mietje dus niet in Culemborg geboren. 
Tja, de burgemeester was ook afhankelijk van de informatie van de 
bewoners. Verder wordt Mietje dus een bestedeling genoemd. Zou 
zij in een weeshuis in Deventer wonen? Een bestedeling was vaak 
een kind dat tegen vergoeding door een weeshuis ondergebracht 
werd bij een gastgezin.

11 Het erve Weterman met gronden tot over de Puinweg was in zijn bezit.

Averlose Houtweg 14 Charlottenburg
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