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DiepenvEens
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In deze Nieuwsbrief onder meer

- Schapekolk Diepenveen, deel 1 

-  Wederopbouwboerderijen in Salland

-  De Kleine Wildenberg

-  Oliebollenactie Sempre Crescendo, deel 1
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V.l.n.r. Johanna Kolkman - Kloosterman, Gerardus Antonius Kolkman en Hermanus 
Kolkman. Op de achtergrond de Kleine Wildenberg. Foto gemaakt rond 1930. 
Fotograaf niet bekend

Voorwoord

¬ Een dikke en gevarieerde nieuwe uitgave van 

DiepenvEens ligt voor u. Zelfs eentje met toekomst-

perspectief, want twee artikelen eindigen met ‘wordt 

vervolgd’. En in de korte berichten wordt alvast een 

derde onderwerp toegelicht dat ook in het eerste 

nummer van 2018 zijn beslag zal krijgen.

Wist u trouwens dat er iets als de Slag van Diepen-

veen bestaat? Wim de Weerd licht deze 19e-eeuwse 

confrontatie tussen Fransen en Kozakken toe in een 

achtergrondartikel. Zodat u na het lezen ervan onder 

andere precies weet waar het Diepenveense slagveld 

van ooit gelegen is.

Andere slagen werden in een jonger verleden op de 

tennisbanen van de Schapekolk geleverd. Het ver-

dwijnen van dit park uit het dorp naar de stad vond 

de redactie geldige reden om de geschiedenis van de 

Diepenveense tennisclub te belichten. Hiervoor heeft 

Inke Mensink veel speurwerk gedaan. Zoveel, dat er in 

2018 nog een deel 2 van dit artikel gaat volgen.

Ook de jaarlijkse oliebollenactie van Sempre Crescendo 

leverde zoveel informatie op, dat schrijver van dit artikel 

Harry Mulder, ook besloten heeft hier in het volgende 

nummer nog een vervolg aan te wijden. 

Ben Droste heeft het 300 jarig bestaan van boerderij De 

Kleine Wildenberg aangegrepen om de geschiedenis van 

dit boerenerf op papier te zetten. Een fikse tocht door 

allerlei archieven, maar in dit nummer tot een fraai lees-

baar artikel gebracht. 

Tenslotte is er een artikel van Lamberthe de Jong toege-

voegd, welke in het vorig nummer geplaatst had moeten 

worden, hetgeen toen door verschillende oorzaken niet 

gelukt is. In deze uitgave gaat dit ter herkansing.

De redactie wenst u veel leesplezier!
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- Schapekolk Diepenveen, deel 1 

-  Wederopbouwboerderijen in Salland

-  De Grote Wildenberg

-  Oliebollenactie Sempre Crescendo, deel 1 

Voorwoord

¬  Een dikke en gevarieerde nieuwe uitgave van 
DiepenvEens ligt voor u. Zelfs eentje met toekomst-
perspectief, want twee artikelen krijgen een “wordt 
vervolgd” in het volgende nummer. En in de korte 
berichten wordt alvast een 3e onderwerp toegelicht 
welke ook in het eerste nummer van 2018 zijn beslag 
zal krijgen.

Wist u trouwens dat er iets als de Slag van Diepenveen 
bestaat? Wim de Weerd licht deze 19e-eeuwse 
confrontatie tussen Fransen en Kozakken toe in een 
achtergrondartikel. Zodat u na het lezen ervan onder 
andere precies weet waar het Diepenveense slagveld 
van ooit gelegen is.

Andere slagen werden in een andere tijd op de 
tennisbanen van de Schapekolk geleverd. Met het 
verdwijnen van dit park uit het dorp terug naar de 
stad, vond de redactie het een goed moment de 
geschiedenis van de Diepenveense tennisclub te 

belichten. Hiervoor heeft Inke Mensink veel speurwerk 
gedaan. Zoveel, dat er in 2018 nog een deel 2 van dit 
artikel gaat volgen.

Ook de jaarlijkse oliebollenactie van Sempre Crescen-
do leverde zoveel informatie op, dat schrijver van dit 
artikel Harry Mulder, ook besloten heeft hier in het 
volgende nummer nog een vervolg aan te wijden. 
Ben Droste heeft het 300 jarig bestaan van Boerderij 
De Kleine Wildenberg aangegrepen om hiervan de 
geschiedenis op papier te zetten. Een fikse tocht door 
allerlei archieven, maar in dit nummer tot een fraai 
leesbaar artikel gebracht. 

Tenslotte is er een artikel van Lamberthe de Jong 
toegevoegd, welke in het vorig nummer geplaatst 
had moeten worden echter toen door verschillende 
oorzaken niet gelukt is. In deze uitgave gaat dit ter 
herkansing.
De redactie wenst u veel leesplezier!
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Het beschilderen van de opgetaste glasstukken tegen het schilderraam, door glazenier 
Hendrik Gerrit Bokhorst. Rechts op de wand hangt de werktekening. (foto, ....?)
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Uitnodiging voor de historische 
avond – 9 november 2017

De Historische Vereniging Dorp Diepenveen e.o. heeft 

het plezier u hierbij uit te nodigen voor de Historische 

Avond die wij op 9 november aanstaande organiseren 

in de Hof van Salland. Deze Historische Avond zal 

bestaan uit een lezing en een film.

We beginnen met een lezing van Jet Nieboer van de 

stichting IJssellandschap. Deze stichting beheert ca. 

4000 ha cultuur-, natuurgrond in en rondom Deventer 

en dus ook in Diepenveen. De stichting viert dit jaar 

haar 750 jarig jubileum - 750 jaar boeren, burgers en 

buitenlui!

De oorsprong van IJssellandschap ligt in de ge-

schiedenis van de gasthuizen in Deventer. Ouderen 

schonken hun land aan een gasthuis in ruil voor zorg 

voor de rest voor hun leven. Het oudste contract is 

uit 1267. Jet Nieboer zal het verleden, heden en zeker 

ook de toekomst van de boerderijen en landgoederen 

die door IJssellandschap worden beheerd toelichten 

aan de hand van verhalen en beelden, waar het dorp 

Diepenveen een belangrijke rol in speelt.

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.

Na de pauze kunt u genieten van een film met de titel 

“Diepenveen uit de oude doos”, die is samengesteld 

uit filmfragmenten uit ons beelden archief en van 

commentaar wordt voorzien door Arie Koldeweij, de 

voorzitter van de Foto Archief groep.

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 tweemaal 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 (foto-onderzoekgroep), Arie Koldeweij (foto-archiefgroep), Ben Droste 
(pr-groep) • Correspondentieadres: Hans van de Poel, Wetermansweg 15, 7431 RC Diepenveen • E-mail: info@historische
verenigingdiepenveen.nl • Website: www.historischeverenigingdiepenveen.nl • Verzameladres historische artikelen en 
foto’s: Jan van Ginkel, Dorpsstraat 2, 7431 CK Diepenveen • FAG: Op dinsdagmiddag is van 14.30 tot 16.00 uur de foto-
archiefgroep (FAG) in het dagcafé van het Hof van Salland aanwezig • Redactie, PR-groep: Ben Droste, Dieneke Nijenhuis (tekst-
redactie), Gea Zieverink (vormgeving), Rudi Steenbruggen (eindredactie) • Illustraties: Harry Mulder (nieuwe foto’s) en FAG (fo-
toarchiefgroep), tenzij anders vermeld • Druk: De Kroon, Olst • © Historische Vereniging Diepenveen Dorp en Omgeving.
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Korte Berichten

¬ De Romeinse muntschat van Diepenveen 
In 1993 werden in Diepenveen met een metaaldetector 

106 zilveren munten uit de Romeinse tijd gevonden. 

Tussen 1993 en 2012 groeide het aantal gevonden mun-

ten tot 363 stuks. Het is hiermee één van de grootste 

muntschatten die in ons land ten noorden van de Rijn, 

in het vrije Germanië zijn aangetroffen. Alle munten wer-

den geslagen in Rome. De oudste munt is tussen 125 

en 128 na Christus geslagen onder keizer Hadrianus en 

de jongste onder keizer Commodus in 192. Munten van 

vrijwel alle tussengelegen keizers zijn aanwezig.

Deventer lag in deze periode buiten de grenzen van 

het Romeinse Rijk. Hier betaalden de mensen niet met 

muntgeld en het is dan ook de vraag hoe de munten in 

deze regio verzeild zijn geraakt. Een andere vraag die 

beantwoord moet worden is waarom de schat in de 

bodem terechtgekomen is. In het volgende nummer van 

DiepenvEens wordt geprobeerd hierop antwoorden te 

geven.

In Memoriam oud-voorzitter Herman Hogen Esch (1931-2017)
Lamberthe de Jong

De eerste voorzitter van onze vereniging, Herman Ho-

gen Esch, is op 4 juni 2017 overleden. De vereniging 

heeft veel te danken aan Herman, die de functie van 

voorzitter bekleedde van januari 1999 tot september 

2006. 

Herman Hogen Esch werd op 28 september 1931 ge-

boren in Nieuwlande (gemeente Oosterhesselen). Hij 

was een boerenzoon en voelde zich een echte Drent. 

Na zijn middelbare school ging hij werktuigbouw-

kunde en bestuurskunde studeren. Hij werkte eerst 

bij Danlon in Emmen en vanaf 1964 bij Thomassen & 

Drijver Verblifa. Nadat hij zeven jaar bij de vestiging in 

Lint (België) had gewerkt, werd hij in 1977 benoemd 

als bedrijfsdirecteur in Deventer. Het gezin met twee 

dochters verhuisde mee naar Diepenveen, waar 

echtgenote Miny Rundervoort actief werd als scriba 

van de kerkenraad. Naast zijn werk deed Herman veel 

bij Rotary en de Deventer Kring van Werkgevers. Na 

zijn pensioen was hij lid van de Raad van Toezicht van 

Adhesie en adviseur bij Senzora. 

In januari 1999 benaderden de initiatiefnemers van 

een historische vereniging in het dorp Diepenveen 

Herman met het verzoek om voorzitter te worden 

van deze nieuwe vereniging. Gestimuleerd door zijn 

echtgenote Miny om ook in het dorp als vrijwilliger 

actief te worden stemde hij toe. Herman bracht struc-

tuur aan in het nieuwe bestuur en in de vereniging, 

die in november 1998 was opgestart door een groep 

enthousiaste Diepenveners. Herman hanteerde tijdens 

vergaderingen met verve en tot genoegen van alle 

aanwezigen de voorzittershamer - ooit van burge-

meester Crommelin. Een van zijn eerste bestuursac-

ties betrof het deelnemen van de nieuwe vereniging 

aan de viering van het 600-jarig bestaan van het 

vrouwenklooster van de Moderne Devotie in Diepen-

veen. Dat resulteerde o.a. in het boek over de kloos-

terboerderijen, de eerste uitgave in de Historische 

Reeks Diepenveen. Een bijzondere gebeurtenis was 

de toekenning in 2001 van de Stockvisch Award (met 

€2500) van de Rotary Club Deventer Noord. In dat jaar 

kreeg de vereniging ook een eigen plek in de Diepen-

veense Openbare Bibliotheek. Memorabel is ook de 

oprichting van het monument voor station Diepenveen 

Oost in 2003. 

Naast zijn voorzitterschap schreef Herman een aantal 

columns in de Nieuwsbrief onder het pseudoniem 'Een 

wandelende Diepenvener'. 

Herman Hogen Esch werd begraven op begraafplaats 

de Tjoenerhof. 

Tijdens de bestuursver-
gadering op 5 september 
2006 overhandigt Herman 
Hogen Esch de voorzit-
tershamer aan zijn opvolger. 
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De laatste uitval van de Fransen en ‘de veldslag’ bij het Veenhuis op de Platvoet 
Wim de Weerd

In 1813 was de Grande Armeé, het leger van Napole-

on, in een bijna hopeloze positie geraakt. De invasie 

in Rusland was op een drama uitgelopen. Duizenden 

soldaten, onder wie veel Nederlanders, waren op de 

Russische steppen gecrepeerd. De genadeklap kwam 

in oktober 1813 tijdens de Volkerenslag bij Leipzig. 

Slechts 40.000 man van het Franse leger, met veel 

Nederlanders, wisten te ontsnappen; de rest sneu-

velde of werd krijgsgevangen gemaakt. Daarna werd 

Nederland omsingeld door Engelse, Pruisische en 

Russische troepen. In november verschenen de eerste 

Kozakken in de buurt van Groningen in ons land. Ze 

trokken steeds verder Nederland in. De eerste rivier 

die ze over moesten steken was de IJssel. Op 11 no-

vember kwamen ze bij Zwolle en vervolgens stonden 

ze op 20 november voor Deventer. Vlak daarvóór was 

de stad volgestroomd met Franse ambtenaren en 

soldaten. De vestingstad Deventer was het noorde-

lijke IJsselfrontier en zou door de Fransen verdedigd 

worden. De Kozakken waren in aantal te gering om 

de stad in te nemen. Het zou het nog tot 26 april 1814 

duren voordat de Fransen zouden vertrekken. 

Berucht waren de uitvallen van de Fransen waarbij 

het platteland rondom de stad werd afgestruind en 

boerderijen werden geplunderd om de voorraden in de 

stad aan te vullen. De Fransen waren goed bewapend 

en konden vrijwel ongestoord hun gang gaan. De 

commissaris van het Departiment in Zwolle besloot 

de Landstorm in te zetten, het nieuwe Nederlandse 

leger. De steden en dorpen werden verplicht om 

burgers te leveren om de boeren op de boerderijen 

rondom de stad te beschermen. Zij werden door loting 

aangewezen. De mannen moesten tussen de 17 en 

50 jaar zijn en hun wapens meenemen, dat wil zeggen 

jagtgeweer, gansenroer of pistolen. En verder “zullen 

de ongewapenden alhier pieken bekomen”. (Bron: 

Vergeten Levens. Geschiedenissen van het Sallandse 

land, door Jan van de Wetering)

De Landstorm had dus de taak om bij ‘uitvallen’ van 

de Fransen de boerderijen te beschermen. Daar kwam 

in de praktijk weinig van terecht vanwege de vaak pri-

mitieve bewapening. Met een gansenroer of een piek 

begin je natuurlijk niets tegen de zwaar bewapende 

Fransen. 

De belegeraars hadden besloten tot het insluiten van 

de stad zowel aan linker- als rechter oever van de 
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IJssel. In februari bestond de insluitingskring aan de 

rechteroever uit detachementen van de Landstorm 

te Epse, Kloosterbrug, Hunnepermolen, Brinkgreve, 

Diepenveen, Borgele en Platvoet. Twee zesponders 

geschut stonden bij het huis Roobrugge, twee andere 

nabij Wechele. 

Een eskadron Kozakken was gelegerd op het erve 

Steenbrugge. Een interview met de destijds 86-jari-

ge in Diepenveen wonende mejuffrouw E.J. Roetert 

Steenbruggen leverde het volgende verhaal op. Haar 

grootvader Derk Roetert geboren op erve Steenbrug-

ge, wist te vertellen dat de Kozakken na hun patrouil-

les behangen met kippen en gevogelte op de boerderij 

terugkeerden. Op de boerderij zelf lieten de Kozakken 

het pluimvee ongemoeid. Het eskadron was paraat, 

d.w.z. de paardjes moesten steeds opgezadeld blij-

ven. Een van de Kozakken werd bij toerbeurt aange-

wezen om wacht te houden bij de gezadelde paarden. 

Op zekere dag werd een paardenoppasser slapend 

aangetroffen. De plicht verzakende Kozak werd voor 

zijn Commandant gevoerd en volgens de Krijgsrege-

lementen van Zijne Majesteit aller Russen werd hem 

met de knoet een dracht slagen toegediend, hetgeen 

diepe indruk maakte op de bewoners van de boerde-

rij. Op de linkeroever waren het Pruisische troepen en 

Landstorm-compagnieën die de vesting insloten. Zij 

stonden te Twello, Terwolde en Wilp en hadden hun 

voorposten tot vlak bij de vesting.

Eind februari 1814 was de erfprins (in 1815 zou hij tot 

Koning Willem 1 gekroond worden) voor inspectie 

in Zwolle. Zijne Hoogheid vond dat de Landstorm 

dringend versterking nodig had. Op zijn bevel werd 

daarom het 8e Bataljon Infanterie van Linje (Hollandse 

Oranjelegioen no.2) ingezet. Dit bataljon was op 27 

februari na een vermoeiende mars vanuit Schwedt 

- waarbij 389 man in Duitse hospitalen en op kerkho-

ven waren achtergebleven - in Zwolle aangekomen. 

Niettemin werd het nu aangewezen voor de inslui-

tingsdienst en reeds op 1 maart werden de mannen 

verdeeld over Olst, het Veenhuis, de Platvoet, Borgele, 

Bathmen en Twello. Dit Bataljon Infanterie zou zich 

op 4 april 1814 bij het Veenhuis bijzonder heldhaftig 

gedragen tegen een grote overmacht van Fransen!

De versterking belette nog niet dat er op 4 maart 

weer een uitval van de Fransen was. Door de duistere 

Brinkpoort marcheerden 150 man langs de Galgenbelt 

naar Borgele. Daarbij werden 45 koeien, 43 schapen 

en 5 paarden geroofd bij de boerderijen Helderman, 

Slatink, Nijenhuis en Hekkert. De 30 mannen van 

de Landstorm gelegen op Borgele, “meer geschikt 

tot weglopen dan tot stormen” namen overhaast de 

vlucht. 

Na vele uitvallen van de Fransen kwam op 4 April 

1814 de ommekeer toen zij bij het buitengoed Veen-

huis op de Platvoet in een hinderlaag liepen. Vanuit 

de Brinkpoort gingen heel vroeg in de ochtend 300 

Franse soldaten (infanterie en gendarmes) op weg 

naar de Platvoet. Daar stuitten ze op een voorpost. 

Het volgende verslag komt uit het boek: ‘Het belegerd 

Deventer of Dagverhaal, 1814’. In dit dagboek geeft 

een zekere Kayzer verslag van de gebeurtenissen: 

“En de troepen aldaar zijn vrij knap in de wapenen, 

waarop daar en iets verder een vrij levendig gevecht 

voorvalt, met als gevolg dat het detachement van ons 

garnizoen wordt gepousseerd, en zelfs vrij confuis op 

den vlugt geraakt, met achterlating van dooden en 

gekwetsten. Een paard der Gendarmes ligt dood aan 

deze zijde van den dijk bij de Platvoet. 

Wetermansweg vlakbij de IJsseldijk: Op deze plek vond op 
4 april 1814 de veldslag plaats waarbij 300 Franse soldaten 
in een hinderlaag liepen.

Wetermansweg met op de achtergrond de IJsseldijk. Door deze 
weide liepen twee oprijlanen vanaf het buitengoed Veenhuis naar 
de IJsseldijk en van het Veenhuis naar een koepel met uitzichtpunt 
met gezicht op de Deventer toren. In dit bosje is nog steeds het 
hoogste punt in deze prachtige omgeving.
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Enige kanonschoten werden uit de stad gedaan om de 

vlugt te dekken; zommige der vluchtenden komen 

aan de Noordenberg, anderen springen over de 

palissaden, de grote menigte komt, aan partijen, de 

Brinkpoort binnen. Zij hadden met reguliere troepen 

te doen gehad (Hollandse soldaten in de oude rode 

Engelse uniformen)”.

In het stadsarchief van Deventer ligt een verhaal 

‘Deventer garnizoensstad’, geschreven door Jan Kees 

Hopperus Buma die een gedegen onderzoek deed in 

het nationaal militaire archief in Den Haag. Over deze 

uitval op 4 april schrijft hij: 

Onder begunstiging van een zware mist, rukte een 

troep van ongeveer 300 man uit Deventer en verjoeg 

de landstorm, die nabij de Platvoet de voorposten had 

betrokken onder bevel van de luitenant Van Lindheim. 

Een tiental manschappen hield stand, waarop de kapi-

tein J.H.Leichner, commandant van een detachement 

bij de buitenplaats Veenhuis met 50 man van het 8e 

bataljon Infanterie te hulp snelde en niettegenstaande 

zijn geringe sterkte, de Fransen door een goed gericht 

pelotonsvuur verdreef. Kapitein Leicher verloor daarbij 

één man, er waren 3 gewonden en 2 vermisten, van 

de landstorm sneuvelde één man, terwijl de Fransen 

9 doden en 20 gewonden hadden. Deze uitval was de 

laatste krijgshandeling voor Deventer.

Interessant is het dat deze gevechtshandelingen ook 

doordringen bij de erfprins Willem - in 1815 werd hij 

zoals boven vermeld Koning Willem 1. Dezelfde dag 

4 april 1814 schrijft Generaal-Majoor van Raesfelt 

namelijk een brief aan de erfprins over dit treffen op 

de Platvoet bij het huis Veenhuis.

Zwolle 4 april 1814

Van:
De Generaal Majoor van Raesfelt commenderende 
de 7e Millitaire Arrondissement
Aan:
Zijne Koninklijke Hoogheid de Heere Erf Prince van 
Oranje en Nassau.
Generaal der Infanterie, Inspecteur generaal der troepen 
van alle wapenen mitsgaders der Nederlandsche Land-
militie enz. enz. enz.

Doorluchtige Vorst en Heere!
Ik heb u de Eer Uwe Koninklijke Hoogheid te berigten, 
dat volgens bij mij hedenavond om half vijf bekomen 
rapport van de kapitein Leichner van het 8e bataillon 
van Ligne, commendeerende aan het Veenhuis voor 
Deventer: de vijand, onder begunstiging van een zware 
mist, volgens het zeggen van een krijgsgevangen, Pupil, 
met ca 250 man en eenige Gendarmes, dezen morgen 
om half vier, eenen uitval uit Deventer heeft gedaan 
en zig voornamelijk gedirigeert op de Voorpost van 
den Platvoet, gecommandeert door den 1e Luitenant 
van Lindheim; de voornoemde Kapitein dadelijk op 
het eerste alarm, zig met zijn onderhebbende post van 
het Veenhuis sterk 50 man naar derwaarts hebben 
begeven, heeft den vyand dadelijk gerepousseert en 
zig vervolgens agter den dijk geposteert en verschei-
denen malen met pelottons op hen gevuurt; de aldaar 
geposteerde Landstorm heeft zig tot op negen a tien 
man, met de vlugt gesauveert. De Kapitein beroemd 
zig zeer over den 1e Luitenant van Lindheim, den 2e 
Luitenant Schenk, den Sergeant Majoor Frankenhuisen 
den Sergeant Gesler, alle van het 8e Battailon van Ligne. 
Een soldaat van gemelden Bataillon en een der Land-
storm zijn gesneuvelt, een sergeant en een soldaat zwaar 
gewond en eindelijk een soldaat ligt gewond, alsmede 
twee soldaten vermist, allen van het 8e Bataillon van 
Ligne. Van de zijde des vyands is zo veel men weet een 
paard kort voor de Platvoet doodgeschoten en een pupil 
geblesseert en gevangen gemaakt
De posten links van de Platvoet hebben geen deel aan 
het gevegd kunnen nemen alzo de vyand die nauwelijks 
tot halfweg in de laan, tussen platvoet en het Veenhuis, 
was doorgedrongen, dadelijk op het aanrukken van 
de Kapitein van het Veenhuis gerepousseert is en zig 
binnen Deventer teruggetrokken heeft. Hoogstnood-
zakelijk zoude het zijn, dat de post aan het Veenhuis 
indien mogelijk was, nog met eenige reguliere Troepen 
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wierden versterkt, al zo door het vallen van het water en 
er nu meerder posten van den Platvoet naar den Yssel 
vereijscht worden, om te beletten dat den vijand dien 
post van dien zijden niet kan tourneren en also naar Olst 
doordringen, hetgeen mij voorkomt ’s vijands oogmerk 
reeds geweest te zijn. 
Van hier is het mij niet mogelijk eenige versterking van 
het 8e Bataillon meerder te zenden, alzo ik alles inge-
volge Uwe Koninklijke Hoogh: orders van 28 februarij 
gedetacheerd hebben en niets meer over heb dan zes 
man tot het bewaken van het Magazijn, ook komen er 
dagelijks meer zieken, waardoor de bezetting vermin-
dert en den dienst zwaarder word, kunnende men 
van de andere posten te Bathmen en Twello niet wel 
eenige Manschappen tot dien versterking missen. Ik heb 
gemeend Uwe Koninklijke Hoogheid dit eerbiedigst in 
consideratie te moeten geven en dringend om verster-
king der gemelde posten te solliciteeren mij voorts met 
het diepsten eerbied noemende
 Doorluchtige Vorst en Heere
 Uwe K.H. Onderd. En Gehoorzaamste Dienaar
 Van Raesfelt.

Twee dagen later, op 7 April, schreef de erfprins reeds 

een brief van onderstaande inhoud aan de kapitein 

Leichner met de opdracht, de militairen van het 

detachement behorende tot het 8e Bataljon van de 

Linge zijn tevredenheid over te brengen aan de aan de 

Platvoet betoonde standvastigheid.

’s Gravenhage den 7e April 1814
Aan Den Kapitein Leichner
Commenderend het Detachement 
an het Veenhuys vor Deventer

Wij hebben met zeer veel genoegens, uit het rapport 
door den Generaal Majoor van Raesfeld d.d. 4 dezer, 
aan Ons gedaan, vernomen, het goed gedrag, van ’t 
Detachement, onder uwe orders aan het Veenhuis en 
bijzonder dat van den Eersten Lieutenant Van Lindheim 
dat van den Lieutenant Schenk van den Segeant Majoor 
Frankenhuizen en van den Sergeant Goslor, alle van den 
agsten Batillon Infanterie van Ligne in de affaire bij de 
gedane uitval des Vijands uit Deventer gehouden. 
 Wij Gelasten U, om uit Onsere Naam aan 
 hun daarover onze bijzondere
 tevredenheid te betonen.

 (was getekend)       Willm Erfprins

Ten slotte heb ik nog gezocht naar de namen van de 

bij het Veenhuis gesneuvelde Nederlandse soldaat en 

de Nederlandse Landstorm. In het begraafboek van de 

Hervormde Gemeente Colmschate staan ze inderdaad 

vermeld. Ik citeer het boek:

4 April 1814 Zijn alhier op het Kerkhof (in Diepenveen) 

begraven een soldaat genoemd Hendrik Smith en een 

Landstorm genaamd Jan Karke woonagtig te Cam-

pen, beide op den 4 April in den vroegen morgenstond 

gesneuveld toen de Franschen een uitval uit Deventer 

deeden bij den Platvoet. 

Jan Karke wonende in Kampen was dus ingeloot 

en kreeg de opdracht om als Landstorm de boeren 

rondom de stad Deventer te beschermen tegen de 

uitvallen van de Fransen. Hij heeft het met zijn dood 

moeten bekopen.

Hendrik Smith was in 1812 of 1813 in Russische of 

Pruisische krijgsgevangenschap geraakt. Na vrijlating 

diende hij dus in het 8e Bataljon Infanterie van Ligne 

dat in Schwedt aan de Oder was geformeerd. Daarna 

was dit bataljon terug na huis gemarcheerd. Na al die 

ellende sneuvelde hij bij de laatste uitval van de Fran-

sen vanuit het belegerde Deventer.

Wat zou men gedaan hebben met de achtergebleven 

negen gesneuvelde Franse soldaten? Waarschijnlijk 

zijn ze daar ter plekke bij het Veenhuis aan de huidige 

Wetermansweg nabij de IJsseldijk begraven.
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De Schapekolk 
Tennispark, tennisclub en gezelligheid 
Inke Mensink

Gezellig tennissen kreeg in de tweede helft van de 

vorige eeuw een bijzondere vorm in Diepenveen. 

Vanaf 1968 kon er gespeeld worden op tennispark De 

Schapekolk en de parkeigenaar had een scherp oog 

voor klantenbinding. Over de eerste jaren van het park 

(1968-1988) en de in 1971 opgerichte ‘Tennisvereni-

ging De Schapekolk’ gaat dit artikel.

¬ De start
Na jarenlange voorbereiding werd in 1968 op de lo-

catie Molenweg 16a het tennispark De Schapekolk ge-

bouwd door de heer C.C. Heemskerk op weidegrond 

die van de gemeente Diepenveen gekocht was.

Vanwaar deze naam? De familie Roeterd in ’t Veld, 

woonachtig aan de Schapenzandweg, bezat grond 

vanaf de Schapenzandweg tot aan de Boxbergerweg. 

Op een deel van hun land lieten zij boerderij ‘De Scha-

pekolk’ bouwen, vernoemd naar een kolk waarin de 

schapen gewassen werden voordat ze op de Deventer 

markt werden verkocht. Het tennispark is eveneens 

naar deze kolk vernoemd.

Het park zou gaan bestaan uit tien banen, en zowel 

inwoners van Diepenveen als van Deventer konden er 

lid van worden. “Na het gereedkomen van de eerste 

banen en de bouwkeet nog volop in gebruik, meld-

den zich de eerste leden om de banen in gebruik te 

gaan nemen. Van de een op de andere dag moest de 

bouwkeet zich ten dienste stellen van de leden van 

het tennispark om als kleed-en gezelligheidsruimte 

te fungeren. Daarmee was het ‘Praothuus’ geboren. 

Het was nogal primitief en overvol in die keet. Twee 

kleedkamers, één toilet, één verkoopruimte, een bar 

en een gezellig zitje waren samengeperst op zestien 

vierkante meter”. 

Het park was bestemd voor recreatief tennissen, 

maar dat niet alleen. De parkdirectie en een vaste 

barmedewerker zorgden voor hapjes, drankjes en 

gezelligheid. Door het organiseren van feestelijke ope-

nings- en sluitingsfeesten, fondue- en kienavonden, 

stamppot-buffetten, bingo en (auto) puzzelritten werd 

gezorgd voor binding van de leden en voor gezellig-

heid. Om de kinderen te amuseren waren er de eerste 

jaren ook bokjes op het tennispark aanwezig. In 1973 

verhuisden die naar ‘Brinkgreven’. 

Op het park kon ook alles wat nodig is om te tennis-

sen gekocht worden. Leden konden op een speciale 

dag vóór de start van het seizoen met korting artikelen 

aanschaffen bij de parkdirectie. Vanaf 1983 werd deze 

voorziening op het park gerund door een in Deventer 

gevestigde sportzaak. Er was een vaste parkleraar, de 

heer L.C.Th. Bianchi en er werden interne toernooien 

georganiseerd voor dames, heren en jeugd. 

¬ Tennisclub De Schapekolk
In 1971 gaven een aantal leden van het tennispark 

aan, deel te willen gaan nemen aan de tenniscompe-

titie georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse 

Lawn Tennis Bond (KNLTB) In de algemene ledenver-

gadering van november 1971 werd besloten tot de 

oprichting van een competitieclub. Ze kreeg als naam 

‘Tennisclub De Schapekolk’. Deze tennisclúb maakte 

enerzijds deel uit van het tennispárk ‘De Schapekolk’, 

maar stond er anderzijds (formeel) los van. Er was 

sprake van een goede samenwerking met de parkei-

genaar.

Burgemeester Crommelin van Diepenveen werd 

schriftelijk in kennis gesteld van de oprichting van de 

‘Tennisclub De Schapekolk’. De burgemeester schreef 

in antwoord hierop “Gaarne wens ik de nieuwe vereni-

ging een goede toekomst toe. Moge zij een waarde-

volle bijdrage leveren aan het Diepenveense sportle-

ven”. Mevrouw Crommelin werd lid van tennispark en 

tennisclub.Boerderij de Schapekolk aan de Burgemeester Arriensweg 

Advertentie Heemskerk Clubblad
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‘De Schapekolk’ is een particulier tennispark. Bij het 

lidmaatschap van park en club is lidmaatschap van 

de K.N.L.T.B. niet inbegrepen. Leden die mee willen 

spelen met de officiële landelijke tenniscompetities 

moeten dus lid worden van het tennispark, de compe-

titieclub ‘De Schapekolk’ én de K.N.L.T.B. 

De competitieclub heeft een eigen bestuur en een 

technische commissie en daarnaast is er een redac-

tiecommissie voor het gezamenlijke blad van tennis-

club en tennispark ‘De Schapekolk’. Vanaf het eerste 

nummer van het clubblad, dat elk kwartaal verschijnt, 

wordt regelmatig gemopperd op leden die rommel 

maken, niet sportief omgaan met medeleden en wed-

strijdtegenstanders, of zich niet (voldoende) inzetten 

voor park en club. Ook wordt er geklaagd over het 

feit dat sommige tennissende moeders hun lastige 

kinderen niet voldoende in bedwang hebben. Vaders 

schijnen hier geen last van te hebben, want over hún 

kinderen verschijnt geen enkele klacht. Loslopende 

honden die ballen proberen te vangen hebben daar-

entegen zowel een baas als bazin. Er wordt verslag 

gedaan van de competitiewedstrijden en de uitslagen 

daarvan. Technische informatie over goed tennissen, 

conditiebehoud in vakantie en tijdens de winterstop, 

en verslagen van de andere georganiseerde activitei-

ten vullen verder het blad. In elk nummer staat een 

puzzel en vanaf de tweede jaargang heeft een van de 

parkbokjes een vaste rubriek, waarin hij zijn vreugde 

en gramschap kan uiten. Tot spijt van de redactie is de 

inbreng van niet-redactieleden aan het blad gering.

¬ Ontwikkeling van de tennisclub
In 1973 meldt zich de eerste donateur voor ‘Tennis-

club De Schapekolk’. Ook door middel van verlotingen 

wordt geld bij elkaar gesprokkeld. In het clubhuis 

wordt een ideeën-bus geplaatst. En er wordt een 

jeugdcommissie gevormd die als taak krijgt om “ta-

lentvolle jeugd technisch en mentaal te begeleiden”. 

Ook komt er een uit twee leden bestaande evene-

mentencommissie voor het organiseren van gezellige 

activiteiten. Elk seizoen wordt afgesloten met een 

feestavond. Drank vloeit hierbij rijkelijk. Naast pils zijn 

sherry, rosé en vermouth favoriet. Er komen steeds 

meer park- en tennisclubleden. In 1975 wordt dan ook 

een tweede tennisleraar aangesteld.

De tennistrainer van het eerste uur, de heer Bianchi, 

neemt in 1977 aan het eind van het seizoen afscheid. 

Het nieuwe tennisseizoen komt hij terug om com-

petitie te spelen en hij wordt adviserend lid van de 

technische commissie. De nieuwe trainer stelt voor 

om in het winterseizoen te starten met voorbereiden-

de tennisoefeningen in het dorpshuis voor de aller-

jongsten, het zogenoemde kleutertennis. En voor de 

volwassenen wil in hij dat seizoen looptrainingen gaan 

geven in het Kolkbos. 

De eerste tennistrainer Bianchi neemt in 1977 afscheid.

Gezelligheid op het park tijdens toernooien.
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¬ Toernooien
Zowel de parkdirectie als de tennisclub organiseren 

toernooien en ook wordt er deelgenomen aan het 

Deventer tennistoernooi, een competitie tussen de 

verschillende tennisclubs in Deventer en de omrin-

gende dorpen. In 1975 wordt voor de eerste maal het 

Poppe Cup toernooi georganiseerd tussen de tennis-

clubs uit Deventer, Diepenveen, Holten en Markelo. 

De winnaarsbokaal is ter beschikking gesteld door 

de eigenaar van het Markelose restaurant en café De 

Poppe. De eerste twee jaar wordt die door ‘De Scha-

pekolk’ gewonnen. Aan de door de K.N.L.T.B. georga-

niseerde nationale en internationale volwassenen- en 

jeugdtoernooien doen ook leden van ‘De Schapekolk’ 

mee. Schapekolk-leden verlenen onderdak aan deel-

nemers van elders.

Naast de toernooien voor dames en heren, handicap-

mixed, huisvrouwen (60 deelneemsters in 1976 en um-

pires in pyjama en hogehoed), jeugd, echtparen, veer-

tig + en Parktoernooi komt er een veteranentoernooi. 

Ook is er een laddercompetitie voor zowel volwas-

senen als jeugd. Er zijn 180 jeugd-parkleden. Helaas 

zijn zij geen lid van de tennisclub, terwijl er voor hen 

wel kosten worden gemaakt door de tennisclub. Het 

bestuur vraagt de ouders dan ook om een vrijwillige 

geldelijke bijdrage. In 1984 0rganiseert de parkdirectie 

op 23 juni een langste-dag-toernooi voor familieleden. 

Interne toernooien worden meestal afgesloten met 

een maaltijd voor de deelnemers.

¬ Niet alleen een tennisclub, ook een 
gezelligheidsvereniging

In 1976 verkoopt de heer Heemskerk het tennispark 

aan de familie Punter, woonachtig in Diepenveen. De 

contributie - alleen voor het park - bedraagt dan ƒ 170,- 

per jaar. De nieuwe directie gaat door met het organi-

seren van gezellige avonden. Zo wordt er een wijn-

proefavond georganiseerd en een Sinterklaasfeest (op 

de Sallandse golfclub!). De familie Punter kreeg twee 

medewerkers, te weten Jan Elsschot als barmedewer-

Feestavonden
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ker en Ron Scheffer voor technische zaken en voor het 

onderhoud van de banen.

Naast tennisactiviteiten worden er alle jaren dus ook 

andere gezellige activiteiten georganiseerd, zowel 

door de parkdirectie als door bestuur en commissies 

van de tennisclub, soms ook gezamenlijk. Zo zijn 

er - naast de al eerder vermeldde activiteiten - een 

winterkoffie-ochtend voor vrouwen, etentjes in ver-

schillende vormen, een naaiclub en in de winter een 

klaverjastoernooi. Er is een speciaal Schapekolk-lied. 

In 1977 verandert het omslag van het clubblad en 

worden er foto’s in opgenomen. Kopij voor het club-

blad kan in een door Bertus Bijsterbosch gemaakte 

kopij-bus in het clubhuis gedeponeerd worden. Het 

stimuleert meer leden dan voorheen om voor het blad 

te schrijven.

¬ Het tennispark uitgebreid
In 1978 besluit de directie van het tennispark het 

complex uit te breiden van tien naar twaalf banen. 

Hiervoor is grondruil met gemeentegrond nodig. B en 

W stellen de Raad voor, de grond om niet ter beschik-

king te stellen. De drie meter hoge afrastering moet 

van de gemeente aan het oog onttrokken worden door 

beplanting. Ook hiervoor is grondruil noodzakelijk. De 

parkdirectie (mevrouw Punter) gaat akkoord met het 

aanleggen van beplanting op haar kosten. Daarvoor is 

een strook gemeentegrond nodig van 2.5 meter breed 

en 75 meter lang (totaal 188 vierkante meter). In ruil 

daarvoor krijgt de gemeente 70 vierkante meter terug 

voor het pad langs het voetbalveld naar de Burge-

meester Ariënsweg. Als verrekenprijs voor de grond 

vraagt de gemeente een tientje per meter. De twee 

nieuwe -rubber-banen komen er. Deze vorm van all 

weather banen bleek te kwetsbaar en later werden dit 

weer gravelbanen.

Het clubhuis wordt vernieuwd en uitgebreid en krijgt 

een zitkuil met open haard en een grotere haard. Ook 

wordt er een nieuwe, automatische beregeningsinstal-

latie aangelegd. En er komt verlichting op één baan. 

Er komt ook een parkreglement. Daarin de staan ope-

ningstijden, wordt witte tenniskleding verplicht gesteld 

(vóór 1 mei mag er in trainingspak getennist worden) 

en zijn gedragsregels opgenomen. De parkdirectie 

ziet streng toe op het naleven van de regels. Niet altijd 

met succes blijkt zo’n negen jaar later, want in 1988 

constateert de parkdirectie dat er regelmatig mensen 

komen tennissen met afgeknipte spijkerbroek, zwarte 

sokken en meer van dat ergerlijks. Aan de leden wordt 

gevraagd in kleding volgens de geldende normen te 

verschijnen, “waarop de parkdirectie zal toezien”. 

¬ Reilen en zeilen van de tennisclub
Het clubblad wordt in 1979 met twee nummers uit-

gebreid tot zes edities per jaar. Voor de jeugd wordt 

een avond georganiseerd met een geluids-tennisfilm. 

Er komt voor hen een teamtraining op kosten van de 

tennisclub en er wordt getracht hen meer te betrekken 

bij de club. Zo komt er - als proef voor één jaar - in 

1980 een jeugdbestuur. Ze organiseren een ope-

ningsavond voor alle tennisparkleden tot twaalf jaar, 

een oefenwedstrijd voor de competitiejeugd en een 

dropping. Het jeugdbestuur is zeer actief en organi-

seert naast de competitie een jeugdladder, een bal- en 

slagvaardigheidstest en een handicaptoernooi voor de 

jeugd. Ook worden er gezellige niet-tennisactiviteiten 

Toernooi

Burgemeester Crommelin op het park voor de officiële overdracht/ 
verrekening  voor de strook gemeentegrond.
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georganiseerd, zoals een speurtocht, een openings-

avond met tekenfilms en bingo en een bowlingavond. 

De proef met een jeugdbestuur is geslaagd en wordt 

gecontinueerd.

Voor de organisatie van het tienjarige bestaan van ‘De 

Schapekolk’ wordt een feestcommissie opgericht. Ge-

pland worden een lustrum-toernooi voor de clubleden 

en een feestavond op 25 september 1981, voor zowel 

club- als parkleden, met cabaret (van de eigen caba-

retgroep), dansen en een verloting. Voor het gekostu-

meerde bal wordt men geacht in “witte feestkledij” te 

verschijnen. Het feest dat in het dorpshuis gehouden 

wordt is een groot succes en van het optreden van het 

cabaret is een bandopname gemaakt die kan worden 

gekocht. 

¬ Verdere ontwikkelingen
In 1987 wordt het derde lustrum van de tennisclub ‘De 

Schapekolk’ feestelijk herdacht. De familie De Punter 

is dan tien jaar eigenaar van het Tennispark. Dit wordt 

gezamenlijk gevierd met een geslaagde feestavond, 

met o.a. levende muziek en een loterij. De gemeente 

Diepenveen vergroot de jubileum-feestvreugde door 

subsidie ter beschikking te stellen voor een groeps-

training van de jeugd t.b.v. competitiespelen.

De gezellige activiteiten worden uitgebreid met een 

Schapekolkse bridgedrive. En de onderlinge band tus-

sen de leden van de tennisclub wordt versterkt door 

data van de verjaardagen van leden in het clubblad te 

vermelden.

Ook de namen van nieuwe leden worden vanaf het 

jaar daarop in het blad vermeld vergezeld van een har-

telijk welkom. Bij de tips voor nieuwe leden wordt men 

er onder meer op geattendeerd, dat het belangrijk is 

zowel de tennisregels te kennen als de bestuursleden; 

de laatsten kunnen als vraagbaken fungeren. Ook is 

het van belang dat men op de hoogte is van het park- 

en clubreglement. Een aantal jaren worden er voor 

nieuwe leden kennismakingsdagen georganiseerd, 

zodat zij al spelend oude leden kunnen leren kennen 

en het spelniveau van de nieuwe leden duidelijk wordt. 

De gezellige activiteiten worden uitgebreid met een 

Schapekolkse bridgedrive.

Tot vreugde van vele leden worden er scoreborden 

op de banen geplaatst. En in april 1988 wordt er een 

nieuwe lichtinstallatie in gebruik genomen. Door pro-

test van omwonenden en andere dorpsgenoten wordt 

duidelijk, dat tijdige en goede communicatie over ont-

wikkelingen van het tennispark van groot belang zijn. 

Dit is het eerste deel van mijn bijdrage over de his-

torie van het in de begintijd bruisende en bloeiende 

Diepenveense tennispark en van de tennisclub ‘De 

Schapekolk’. Hier komt verandering in door wisseling 

van parkdirectie en de onderhandse verkoop van het 

park aan een projectontwikkelaar. Het park en het 

clubgebouw raken daarna geleidelijk verwaarloosd 

en de zoektocht naar een alternatieve locatie verloopt 

niet eenvoudig. Het ledental daalt (net zoals overal in 

het land trouwens) en het aantal jeugdleden keldert. 

De gemeenschapszin neemt af en het geheel verengt 

tot een tennisvereniging die zelf haar banen en het 

verenigingsgebouw exploiteert voor uitsluitend de 

tennissende leden. In 2016 verhuist de vereniging naar 

een tennispark in Borgele dat is overgenomen van de 

tennisvereniging Slagvaardig. En daardoor wordt ‘De 

Schapekolk’ een Deventer tennisvereniging. Daarover 

meer in een volgende bijdrage.

Voor dit deel van de geschiedenis is geput uit de jaar-

gangen 1972 tot en met 1988 van het blad ‘Tennisclub 

De Schapekolk’. Veel dank aan Geertje Koudstaal, 

Wim Temminck en Jan Nobbenhuis die hier hun herin-

neringen over deze periode aan hebben toegevoegd.

Burg Crommelinlaan 

Het jeugdbestuur organiseert activiteiten voor de jeugd o.a. dropping
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Wederopbouwboerderijen in Salland
Lamberthe de Jong

Misschien kent u ze wel, de grote naoorlogse boer-

derijen met een rood pannendak. Dat zijn de weder-

opbouwboerderijen, waarvan er ook in de voormalige 

gemeente Diepenveen tientallen zijn gebouwd. De 

Stichting Sallands Erfgoed heeft onderzoek gedaan 

naar die boerderijen. Aan de hand van gesprekken 

met de laatste ooggetuigen schetst historicus Ewout 

van der Horst met fotograaf Alex Witteveen in het 

boek 'Een spoor van verwoesting. Wederopbouwboer-

derijen in Salland' een levendig beeld. In Diepenveen 

staat aan de IJsseldijk zo’n wederopbouwboerderij. 

Bij de bevrijding door de geallieerden in 1945 zijn 

er meer dan 250 boerderijen in dit deel van Overijs-

sel verwoest. De Duitsers boden hier nog wanhopig 

tegenstand tegen de oprukkende Canadezen. In 

Diepenveen lag ook een deel van de verdedigingslinie, 

aangelegd onder leiding van de Organisation Todt. 

Deze had echter geen nut toen de Canadezen vanuit 

het oosten Salland binnentrokken, langs de Schip-

beek, richting Deventer dat op 10 april werd bevrijd. 

Vele tientallen boerderijen in Holten, Diepenveen en 

Bathmen werden toen echter onherstelbaar bescha-

digd. Een aantal boerderijen is zelfs in brand gescho-

ten door de Canadezen.

In de naoorlogse jaren kwamen er met steun van de 

overheid nieuwe karakteristieke wederopbouwboerde-

rijen voor in de plaats. Aan het kaartje in het boek met 

de aantallen nieuwe boerderijen is goed te zien hoe 

intens de oorlogshandelingen in 1945 waren. In de 

voormalige gemeente Diepenveen zijn dat er zestig.

¬ Bureau Wederopbouwboerderijen
Bij de Duitse inval in 1940 was er al een Bureau 

Wederopbouwboerderijen (BWB) opgericht, dat na 

de bevrijding de taak kreeg om de oorlogsschade op 

Gevelsteen met bouwjaar en leeuw die uit 
vlammen herrijst, die op veel boerderijen stond.
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het platteland te herstellen. Het BWB was eerst in 

Almelo en later in Deventer gehuisvest. Men trok in de 

zomer en najaar van 1945 langs de boerderijen met 

schadeformulieren. Toch duurde het lang voordat er 

hier nieuwbouw kwam, want de meeste boerderijen 

in Salland zijn rond 1950 gebouwd. Dat betekende 

dat bewoners zich vijf jaar met noodvoorzieningen 

moesten redden. 

De boerderijen werden gebouwd vanuit de 'molest-

verzekering', ook sprong het Rijk bij, deels met Ameri-

kaanse hulpgelden en de eigenaren moesten meebe-

talen. Meestal werden plaatselijke plattelands-

architecten ingeschakeld die ervaring hadden met 

boerderijen. Hier werd vaak het 'Sallandse boerderij-

model' gehandhaafd: deur in het midden, wolfsdak en 

rechthoekige plattegrond. Rieten daken waren taboe 

vanwege het brandgevaar, dus kwamen er rode pan-

nendaken en verder beton in plaats van het schaarse 

hout. Een aantal boerderijen kreeg een gevelsteen met 

bouwjaar en de afbeelding van een leeuw die uit de 

vlammen herrijst. 

Boerderij Bouwhuisweg; na de brand in 1960 herbouwd als wederopbouwboerderij. Foto Harry Mulder

Boerderij aan de Hoekweg 2, in de stijl van een 
wederopbouwboerderij. Foto Harry Mulder

Boerderij IJsseldijk 36 werd pas in 1953 gebouwd. Foto Harry Mulder. 
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De bouwtekening in 1953 van IJsseldijk 36 door architect J.M. Mensink uit Olst

¬ Neergestort vliegtuig 
In Diepenveen staat één wederopbouwboerderij uit 

1953, in die tijd eigendom van de familie Zuethoff aan 

de IJsseldijk 36. De architect was L.M. Mensink uit Olst 

die twaalf boerderijen heeft gebouwd in Salland. De 

oorspronkelijke boerderij vloog op 30/31 mei in brand 

door een benzinetank en een vleugel van een Engelse 

bommenwerper, die in de uiterwaarden neerstortte.

Het vliegtuig was neergehaald door een Duitse jager. 

Hoe dit kon gebeuren staat beschreven in het boek van 

Frits Loggen: 'De piloot in de kersenboom en andere 

oorlogsverhalen uit Diepenveen' dat in 2011 verscheen 

in de Historische Reeks Diepenveen. 

Aan de Bouwhuisweg nr 4 staat nog een wederop-

bouwboerderij, maar dit betreft de nieuwbouw van de 

boerderij van familie Roetert die in 1960(!) is afgebrand 

en herbouwd is aan de hand van een tekening van een 

wederopbouwboerderij. De boerderij aan de Hoekweg 2 

is ook in de stijl van de wederopbouwboerderijen. 

¬ Meer informatie 
'Een spoor van verwoesting - Wederopbouwboerderijen 

in Salland’ is te koop voor €14,95 en ook te bestellen 

op website www.wederopbouwvansalland.nl van het 

Sallands Erfgoed. 

In het boek staat uitgebreid beschreven hoe de bevrij-

ding van Salland en de wederopbouw in het werk ging. 

Daarnaast zijn er interviews en reportages over negen 

boerderijen. 
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Driehonderd jaar De Kleine Wildenberg
Ben Droste

Op 24 juli in het jaar 1717 sloten Henrick Stevens 

Wildenberg en zijn vrouw Johanna Maria Sliefs een 

hypotheek af op het ‘vrij en allodiaal erve en goedt 

den Kleynen Wildenberg’, gelegen aan de Wilden-

bergsweg in de buurtschap Rande te Diepenveen. 

Voor zover bekend is dit de oudste vermelding van dit 

boerenerf. Voor de huidige bewoners was het een ge-

rede aanleiding om in 2017 het derde eeuwfeest van 

hun woon- en werkplek te vieren. Voor de redactie van 

DiepenvEens is het voldoende reden om de historie 

van De Kleine Wildenberg, dat inmiddels als zorg- en 

recreatieboerderij brede bekendheid geniet, te be-

schrijven. Hierbij maken we dankbaar gebruik van het 

spitwerk in de archieven waarvoor historicus Hans van 

Hurne zijn mouwen opstroopte.

¬ Kleine luyden
De buurtschap Rande - het meest westelijke deel van 

het toenmalige Schoutambt Colmschate - was door 

zijn rijkdom aan bomen en door zijn gunstige ligging 

aan de IJssel dichtbij Deventer al sinds de vijftiende 

eeuw een aantrekkelijk toevluchtsoord voor notabele 

stadsbewoners. Onder hen diverse burgervaders van 

Deventer; ook zij konden zich daar op hun gemak 

voelen, want dit Schoutambt stond onder curatele van 

de Deventer magistraten. Die stadse import bouwde 

er imposante buitens in de beboste percelen die de 

massale bomenkap in Salland tijdens de voorafgaan-

de eeuwen overleefd hadden. Voor de overige bewo-

ners bracht hun komst zeker nieuwe banen mee, maar 

tevens de noodzaak in de verhoudingen van toen om 

zich onderdanig op te stellen.

In de tijd dat in deze buurtschap De Kleine Wildenberg 

tot stand kwam was overal ten plattelande het eigen-

dom over een stuk grond nog steeds een groot goed. 

In een samenleving van kleine agrariërs - en dat wás 

Salland toentertijd - was dit de meest solide levens-

verzekering voor jezelf en je nazaten. Tegelijkertijd 

was dit eigendomsrecht een zware last, want vroeg 

of laat moest het bezit eerlijk verdeeld worden over 

de kinderen. Dat leverde volop voer voor juristen om 

familietwisten te voorkomen of op te lossen. Vandaar 

dat verreweg de meeste informatie over de geschie-

denis van boerderijen en hun bewoners in juridische 

stukken te vinden is. Maar hun lief en leed wordt in 

deze geschriften gereduceerd tot droge verwijzingen 

naar geboortes, huwelijken en overlijdens. Zij behoor-

den tot de kleine luyden, en hun alledaagse wel en 

wee haalde hooguit de streekromans. Zo ook voor wat 

betreft de bewoners van De Grote en van de Kleine 

Wildenberg. 

¬ De Wildenberg Groot en Klein
Dit verhaal gaat over de Kleine Wildenberg en moet 

bijgevolg beginnen bij de Grote Wildenberg. Want de 

toevoeging ‘klein’ aan de naam van een boerenerf is 

een niet te missen hint, dat daar ergens in de buurt 

een boerderij staat of stond met dezelfde achternaam 

maar met de voornaam ‘groot’. En je mag er van 

uitgaan dat dit groot en klein niet doelt op het formaat 

van de bouwsels maar op de nauwe relatie tussen de 

oorspronkelijke bewoners: kleintjes worden uit groten 

geboren.

In het geval van De Kleine Wildenberg hoef je niet ver 

te zoeken. De in de eerste alinea reeds genoemde 

eerste bewoner van De Kleine Wildenberg, Henrick 

Stevens Wildenberg, was namelijk een kleine honderd 

meter verderop aan de Wildenbergsweg geboren op 

het anno 2017 eveneens nog steeds aanwezige De 

Wildenberg. En zoals onder meer blijkt uit een kaart 

van de gemeente Diepenveen die in 1823 werd gete-

kend ten behoeve van de belastinginning verwierf dit 

boerenerf na de komst van De Kleine Wildenberg het 

toevoegsel ‘Groote’.

Het voorhuis van De Kleine Wildenberg vóór 1971. Fotograaf 
onbekend.
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¬ Steven Evertsz Wildenberg
De vader van Henrick, een zekere Steven Evertsz, was 

zijn nieuwe leven als getrouwd man begonnen in 1664, 

en hoogstwaarschijnlijk op De Wildenberg. Hij was 

afkomstig uit Holloo onder Olst en trouwde met Janna 

Simons Muijshouwers. Hoewel hierover geen stukken 

gevonden zijn is het zeer aannemelijk, dat het huwelijk 

met Janna hem naast een echtgenote ook De Wilden-

berg als nieuwe woonstee opleverde. Plus natuurlijk 

de toevoeging Wildenberg achter zijn oorspronkelijke 

naam. Want zijn beoogde bruid Janna woonde in de 

toen nog spaarzaam bevolkte Marke Rande en het 

lijkt niet driest te veronderstellen dat De Wildenberg 

haar ouderlijke woning was. Vrijwel zeker is het jonge 

paar ingetrouwd bij de ouders van de bruid. Het 

leek een mooie binnenkomst in Rande voor de man 

uit Holloo want De Wildenberg was vrij en allodiaal, 

hetgeen betekent dat dit boerenbedrijf niet belast was 

met leenrecht. De bewoner was baas op eigen erf en 

tevens volwaardig lid van de Marke Rande.

Wat dat laatste betreft past hierbij echter wel de 

aantekening dat dit ‘volwaardige’ lidmaatschap in het 

verleden al flinke deuken had opgelopen. In 1643 was 

ene Evert Wildenberg door het Markebestuur gevoelig 

op de vingers getikt vanwege achterstallige contribu-

tie: een jaar lang mocht hij geen gebruik maken van 

de gemeenschappelijke weidegronden. En het was 

niet bij die ene keer gebleven. Zijn opvolger Steven 

Evertsz Wildenberg verging het trouwens niet beter. 

Na herhaaldelijk in gebreke gesteld te zijn hield hij de 

eer aan zichzelf. Op 30 mei 1692 verklaarde hij in de 

Markevergadering dat hij niet bij machte was om ieder 

jaar de vereiste drie guldens voor de ‘uytdrift’ op te 

brengen en dat hij daarom liever afzag van dit recht 

om zijn vee op de woeste gronden van de Marke Ran-

de te laten grazen. Daarop gelastte het bestuur van 

de Marke zijn ‘schutters’ erop toe te zien dat Henrick 

zijn vee op eigen grond hield. We mogen concluderen 

dat het op De Wildenberg geen vetpot was en - in het 

voorbijgaan - dat het Markebestuur een eigen orde-

dienst had.

¬ Zes erfgenamen
Volgens rechtsgeldige stukken die ons bewaard zijn 

gebleven kwamen uit het huwelijk van Steven Evertsz 

Wildenberg en Janna Simons Muijshouwers zes 

kinderen ter wereld: Margarita, Lucia, Willem, Henrick, 

Bernadina en Maria. Vier meisjes en twee jongens, zes 

kinderen en dus zes erfgenamen. Het uitgangspunt 

van Steven en Janna was dat elk van de zes recht had 

op 1/6e deel en dit werd vastgelegd in het testament 

dat zij in 1697 lieten opstellen.

Er zal op De Wildenberg duchtig gepiekerd zijn over 

de vraag, hoe elk van die zes nazaten onder eigen dak 

te brengen. Voor de meisjes voerde de gebruikelijke 

route naar een eigen honk in die tijd via het huwelijk, 

voor de jongens was een eigen agrarisch bedrijf het 

bijna dwingende ideaal. Uit de archieven blijkt, dat 

de vier meisjes inderdaad de weg van het huwelijk 

gegaan zijn. De jongste van de vier meisjes, Maria 

dus, vond Derk Wessels op haar pad. Dit paar kocht 

in 1716 het erfdeel van Lucia over, en Derk Wes-

sels mocht zich sindsdien een Wildenberg noemen. 

Daaruit valt af te leiden dat zij zich op De Wildenberg 

genesteld hebben. Het gegeven dat Derk Wessels in 

1733 te boek staat als eigenaar van een stuk zaailand 

met de naam De Pegge dat grensde aan De Kleine 

Wildenberg onderstreept dat nog eens. 

¬ Henrick Stevens Wildenberg
Wat de twee jongens betreft is van Willem in de be-

waard gebleven documenten geen spoor te vinden.

Zoals boven al gememoreerd, werd zijn broer Hen-

rick in 1717 de eigenaar en bewoner van het nieuwe 

boerenerf De Kleine Wildenberg. Waar Henrick na zijn 

huwelijk met Johanna Maria Sliefs vóór 1717 gewoond 

heeft is niet duidelijk. Evenmin is duidelijk op welk 

moment besloten is dat hij een eigen bedrijf mocht 

starten op een stuk grond van De Wildenberg. Het is 

dan ook niet uit te sluiten, dat De Kleine Wildenberg al 

eerder dan in 1717 gebouwd is om Henrick en Johan-

na een eigen liefdesnestje te bezorgen. Vast staat, dat 

het eígendom van dit boerenerf pas in 1717 op hun 

naam werd geschreven.

Luchtfoto van De Grote Wildenberg. Gemaakt rond 1950, 
fotograaf onbekend.
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Het was best een gedurfde aanpak om voor Henrick 

en zijn lief Johanna een plekje in te ruimen op de in 

cultuur gebrachte grond van De Wildenberg. Dat was 

in die tijd weliswaar een gebruikelijke aanpak om ei-

gen kroost op weg te helpen. Maar in dit deel van de 

Marke Rande waren - mede door de aanwezigheid 

van kapitaalkrachtige Deventernaren - nauwelijks 

nog woeste gronden te vinden om het grondbezit van 

de aanwezige boeren uit te breiden. En de bewoners 

van De Wildenberg hadden klaarblijkelijk nauwelijks 

eigen grond genoeg om het hoofd boven water te 

houden. Het kan niet anders dan dat in dit geval 

delen van het erf ook delen in de armoe betekende. 

De optimistische typering van De Kleine Wildenberg 

in de hypotheekakte als een ‘vrij en allodiaal erve en 

goedt’ zal ongetwijfeld juridisch correct geweest zijn 

maar bood geen enkele garantie voor een onbezorg-

de toekomst.

¬ Eigenaren en bewoners van De Kleine 
Wildenberg van 1717 tot 1880

De eerste eigenaren en tevens bewoners van De Klei-

ne Wildenberg waren dus Henrick Stevens Wildenberg 

en Johanna Maria Sliefs. Hun buren op De Grote Wil-

denberg waren toen waarschijnlijk Maria, de jongste 

zus van Henrick, en haar man Derk Wessels. Henrick 

heeft met deze buren heel wat te stellen gehad, want 

in 1722 overleed Maria en werd Henrick voogd over 

de zes onmondige kinderen van zijn zus en haar man 

Derk Wessels. De oudste daarvan Wessel Derks 

Wildenberg - oomzegger van Henrick dus - trouwde 

met ene Aeltje Driessen uit Terwolde maar werd al 

spoedig weduwnaar. Toen tot overmaat van ramp in 

diezelfde tijd diens vader Derk Wessels zelf overleed, 

zal Henrick als oom en buurman ongetwijfeld door de 

jonge weduwnaar te hulp geroepen zijn om het nodige 

te regelen voor het kind uit zijn kort geluk. 

Uit het huwelijk van Henrick en Johanna Maria Sliefs 

is voor zover te achterhalen slechts één kind geboren: 

Willem, wellicht vernoemd naar de broer van Henrick. 

Zijn intrigerende levensloop zal bij Henrick en Johanna 

veel vragen opgeroepen hebben. Het moet rond 1720 

geweest zijn dat de zoon en gedoodverfde opvolger 

van een keuterboer uit Diepenveen zijn hart verliest 

aan een meisje uit Amsterdam. Haar exotische naam 

luidt Apollonia Otto van Wamel. Hij volgt haar naar 

die verre hoofdstad, staat samen met haar voor het 

altaar om zijn jawoord te geven en sticht met haar een 

gezin waarvan het kroost in de katholieke Mozes- en 

Aaronkerk ten doop wordt gehouden. Stof in over-

vloed voor een roman die stad en streek bijeenbrengt. 

En de auteur kan zijn fantasie de vrije loop laten, want 

zijn hoofdpersoon heeft in de archieven verder weinig 

sporen achtergelaten. Om één gegeven kan de schrij-

ver echter niet met goed fatsoen heen: de in de kleine 

gemeenschap Rande ongetwijfeld opzienbarende en 

geruchtmakende aftocht van Willem uit zijn geboor-

teplaats Diepenveen heeft geen definitieve breuk met 

zijn ouders veroorzaakt. In 1732 verkeerden Henrick 

en Johanna blijkbaar in financiële nood. Zij deden 

een beroep op hun zoon en deze - eens de beoogde 

opvolger op de Kleine Wildenberg - verstrekte hun een 

notarieel beschreven lening met als onderpand zijn 

toekomstige erfenis.

Wanneer Henrick en Johanna overleden zijn is niet 

bekend. Na hun dood werd De Kleine Wildenberg 

achtereenvolgens bewoond door diverse nazaten van 

Maria Stevens Wildenberg (zus van Henrick) en haar 

man Derk Wessels. Niet als eigenaren maar als pach-

ters. In 1751 wordt De Kleine Wildenberg namelijk door 

de erfgenamen van Henrick verkocht aan Jan Wolters 

Mensink uit Riele, die het al een jaar daarop met een 

mooie winst van de hand doet. Koper is dan David 

Cornelisz Versluis, drost in Gelderland. Diens weduwe 

verkoopt De Kleine Wildenberg in 1772 aan Jacobus 

Friesewijk, boekverkoper te Amsterdam. In 1791 voegt 

Willem Herman Cost De Kleine Wildenberg toe aan zijn 

bezittingen in Rande; hij is namelijk al sinds 1782 ei-

genaar en bewoner van De Roobrug. Deze Cost wordt 

tot de notabelen van Deventer gerekend en zal in 1808 

zelfs de burgervader van Deventer worden. Rond 1800 

moet hij De Kleine Wildenberg overgedaan hebben 

aan Hendrik Hoogenkamp, afkomstig uit Heeten en 

timmerman van beroep. Een koopcontract is niet te 

vinden, maar het register van onroerende goederen uit 

1807 noemt deze Hendrik de eigenaar. Dankzij hem 

krijgt een nazaat van Derk Wessels Wildenberg weer 

De Kleine Wildenberg in eigendom. Hendrik trouwt in 

1800 namelijk met Derkje Stevens Wildenberg en deze 

Derkje is de weduwe van Johannes Hoogland, de laat-

ste pachter van De Kleine Wildenberg. Ze hoeft niet te 

verhuizen, want Hendrik koopt De Kleine Wildenberg 

en trekt bij haar in. Blijkbaar gaat het boeren Hendrik 

Hoogenkamp goed af, want tien jaar later koopt hij 

voor driehonderdzestig gulden een in de buurtschap 

gelegen stuk bouwland met de naam ‘de twee akkers’ 

erbij. Uit het huwelijk van Hendrik en Derkje wordt één 

kind geboren dat de naam Berendina krijgt.
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In 1833 trouwt Berendina met Arnoldus Jansen, dag-

loner uit Terwolde. Zij krijgen twee dochters: Johanna 

en Theodora. Berendina overlijdt in 1835 na de ge-

boorte van hun tweede kind. Zoals in die tijd gebruike-

lijk en noodzakelijk gaat Arnoldus met spoed op zoek 

naar een nieuwe partner, tevens nieuwe moeder voor 

zijn kinderen. Twee jaar later trouwt hij met Gerretdina 

Klein Toers; uit dit huwelijk zijn geen kinderen gebo-

ren. In datzelfde jaar 1837 koopt hij van zijn voorma-

lige schoonouders het bouwland ‘de twee akkers’ én 

de helft van de katerstede Klein Wildenberg, volgens 

de koopacte “bestaande in huis en erf bosch wei- en 

bouwland […] groot ongeveer eene bunder vijf en 

vijftig roeden en veertien ellen” (ongeveer anderhalve 

hectare). Ruim tien jaar later krijgt hij De Kleine Wil-

denberg volledig in eigendom.

Na het overlijden van Arnold en van Gerretdina gaat 

De Kleine Wildenberg over in handen van Hermannus 

Kolkman. Deze was rond 1850 met zijn ouders Evert 

Kolkman en Willemina Marsman vanuit de pachtboer-

derij De Willegerije op het landgoed Overvelde aan de 

Boxbergerweg in Diepenveen verhuisd naar het boe-

renerf Het Hooge Land aan de Sallandsweg in Rande. 

(Die boerderij is later afgebroken en aan de IJsseldijk 

staat een kleine boerderij - nu te koop - die deze naam 

heeft overgenomen.) Op De Kleine Wildenberg - een 

paar honderd meter verderop - woonde Arnoldus 

Jansen met zijn tweede vrouw Gerritdina en de twee 

dochters uit zijn eerste huwelijk. Hermannus hoefde 

zijn bruid dus niet ver te zoeken. Juli 1837 trouwde hij 

met Johanna Jansen en stak zijn benen onder de tafel 

van wat voorheen zijn buren en nu zijn schoonouders 

waren. Na hun dood kocht hij in 1880 Theodora Jan-

sen, de zus van Johanna, uit voor de som van vijfhon-

derd gulden.

Sindsdien is de naam Kolkman verbonden aan De 

Kleine Wildenberg. In 1904 wordt het bedrijf overge-

schreven op Arnoldus Ireneus Kolkman, deze wordt in 

1928 opgevolgd door Hermanus (met één n) Kolkman 

en in 1971 is Gerhardus Kolkman de aangewezene om 

het bedrijf over te nemen. Met de laatste begint duide-

lijk een nieuwe fase in het aanzien en de bedrijfsvoer-

ing van De Kleine Wildenberg.

¬ Metamorfose van de opstallen 
Gerhardus werd in het dagelijks leven Gerard ge-

noemd om hem te onderscheiden van zijn oom Gait, 

een broer van zijn vader die ongehuwd was en ook op 

De Kleine Wildenberg bleef wonen toen zijn oomzeg-

ger Gerard dit erf overnam. Gerard was een van de 

Arnoldus Ireneus Kolkman (1869-1928) en Johanna Kolkman-Kloosterman. Zij zijn de grootouders van Gerard Kolkman. Fotograaf onbekend.
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elf kinderen in het gezin van Hermanus Kolkman en 

Antonia Klein Swormink. Elf kinderen waaronder vijf 

jongens, hoe help je die allemaal op weg?! Het een-

voudige antwoord was: allemaal naar het voortgezet 

onderwijs, jongens de technische school en meisjes 

het nijverheidsonderwijs, en dan snel aan het werk 

om met zelf verdiend geld aan je toekomst te bouwen. 

Kost en inwoning verdien je intussen met je bijdrage in 

het huishouden en het boerenbedrijf.

Voor iedereen was duidelijk dat Gerard de aangewe-

zen man was om het bedrijf over te nemen. Hij had 

als enige voor het middelbaar landbouwonderwijs 

gekozen en was na voltooiing van die opleiding door 

de zuivelfabriek in Wesepe in dienst genomen. Daar 

werkte hij van half vier in de nanacht tot de namiddag 

en daarna ging hij thuis op de boerderij aan de slag. 

Deze harde werker vond niettemin tijd om het liefdes-

pad te verkennen en sloeg daar ene Betsie Jansen 

aan de haak. Voorjaar 1971 werden hun trouwplannen 

heel concreet. Gerard zat intussen al met zijn vader 

in een maatschap. Het leek kat in het bakkie maar 

Gerard hield het hoofd koel. Hij zag het namelijk echt 

niet zitten om met zijn geliefde elders te gaan wonen 

en dan toch twee werkplekken, boerderij en melkfa-

briek, aan te houden. De conclusie: er moet in de al 

te Kleine Wildenberg een eigen ruimte komen voor dit 

nieuwe paar. 

Wie de toenmalige opstallen van De Kleine Wilden-

berg een blik gunt (zie de luchtfoto, gemaakt rond 

1950) zal zich moeilijk voor kunnen stellen, dat hier 

eind jaren zestig van de vorige eeuw naast een paard, 

tien koeien en wat kleinvee veertien personen gehuis-

vest waren: vader en moeder Kolkman, ome Gait en 

elf opgroeiende kinderen waarvan de meesten al jong 

volwassen. In de agrarische wereld maakte men daar 

toen nog geen stampij over. Alhoewel ook daar mét de 

tijd veel opvattingen verschoven. Wat er bijvoorbeeld 

van te denken om in zo’n vol huis in te trouwen? Nou 

nee dat is gewoon niet van deze tijd, werd ook door 

agrariërs gezegd. En daar waren de Kolkmannen en 

Kolkvrouwen het mee eens. Maar wat dan? Bijbou-

wen natuurlijk, liefst een kleine bungalow voor vader 

en moeder Kolkman. Op het gemeentehuis bleek dat 

ze met dat plan vóór de troepen uitliepen. Enkele 

decennia later zou dat zeker geaccepteerd zijn, maar 

in de zeventiger jaren paste het nog niet binnen de 

regels. Na druk overleg mocht uiteindelijk het voorhuis 

met vijf meter naar links verlengd worden. In de zomer 

van 1971 ging aannemer Peters van de Sallandsweg 

aan de slag. Hij gebruikte daarbij veel materiaal uit de 

sloop van Station West in Diepenveen. Het voorhuis 

werd uitgebreid met beneden woonruimte voor Gerard 

en Betsie en op de zolder vijf kleine slaapkamers; 

vader en moeder Kolkman behielden hun slaapkamer 

beneden. Peters klaarde de klus in drie maanden, nog 

maar net vlug genoeg om vader Kolkman het resultaat 

te laten aanschouwen. Een maand nadat Gerard zijn 

bruid over de nieuwe drempel van De Kleine Wilden-

berg had gedragen overleed hij aan een hartstilstand.

Begin jaren tachtig onderging de indeling van de boer-

derij een forse verandering. Die werd in gang gezet, 

toen Gerard in 1979 constateerde dat het runnen van 

de boerderij echt niet te combineren viel met het werk 

op de melkfabriek en hij zijn baan opzegde. Het aantal 

koeien was op De Kleine Wildenberg altijd klein geble-

ven en nu koos Gerard echt voor de varkensteelt. Er 

werd een voor die tijd best grote schuur gebouwd voor 

tachtig fokzeugen. De varkensstal kwam leeg te staan. 

De koeienstal in huis werd opgeheven en de bewoners 

Luchtfoto van De Kleine Wildenberg. Gemaakt rond 1950, fotograaf 
onbekend.

De huidige situatie. Foto gemaakt met een drone in juni 2016.
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- de koeien dus - verhuisden naar de voormalige var-

kensstal. De Kleine Wildenberg was, zoals in vroegere 

tijden heel gebruikelijk, gebouwd met het stalgedeelte 

aan de weg en het voorhuis - lees woonhuis - aan de 

achterkant. De koéien hadden de Wildenbergsweg 

en de zonsondergang voor hun neus, de ménselijke 

bewoners keken uit op het Randerpad en de zonsop-

gang. Begin jaren tachtig werd de voormalige koeien-

stal in eigen beheer omgebouwd tot de nieuwe woon-

ruimte voor het gezin van Gerard en Betsie. Dat was 

niet alleen voor de bewoners maar ook voor bezoekers 

en voorbijgangers een drastische verandering. De 

Kleine Wildenberg is een gezellig boerenerf gebleven, 

maar wie niet bekend is met dit complex gebouwen 

moet even zoeken naar de voordeur van wat eens een 

katerstede oftewel een kleine boerderij genoemd werd. 

In 1986 werden de opstallen verder aangevuld met een 

kapschuur voor de trekker en voor andere landbouw-

werktuigen die inmiddels onmisbaar waren geworden.

¬ Zorg- & Recreatie Boerderij
In de agrarische sector zijn sinds het einde van de 

Tweede Wereldoorlog mechanisatie en schaalver-

groting de bijna vanzelfsprekende middelen om de 

bedrijfsvoering rendabel te houden. Al vrij snel werd 

duidelijk dat wie niet groter kon of wilde groeien af 

zou moeten haken. Bovendien had geen van de kin-

deren zin om opvolger te worden in een moderne vee-

houderij. Op De Kleine Wildenberg besloot men tijdig 

de koers te verleggen. Gerard en Betsie waren er de 

mensen niet naar om zich achter het vaandel ‘groter is 

beter’ te scharen. Ze zochten het veel liever in de rich-

ting van wat henzelf zo goed beviel in hun woon- en 

werksituatie: leven in een mooie natuurlijke omgeving, 

het rustige ritme van dieren delen, eenvoudige acti-

viteiten aanpakken waarbij ook je handen betrokken 

zijn. Ze vonden een nieuw arbeidsterrein op dezelfde 

plek: anderen mee laten delen in de mooie en gezon-

de kanten van het kleine boerenbedrijf. Ze besloten 

om zich aan te sluiten bij de pioniers van wat inmid-

dels de zorgboerderij en de recreatieboerderij is gaan 

heten. In 1999 stopten ze de melkproductie en werd 

de koeienstal grondig aangepakt om er mensen met 

een handicap te kunnen ontvangen. In 2000 maakten 

ze officieel de start van zorgboerderij. Intussen was in 

Deventer een gunstige bries voor recreatieve voor-

zieningen opgestoken. Wachtend op de benodigde 

vergunningen om de kapschuur te vervangen door 

recreatiewoningen toverde Gerard alvast eigenhandig 

het oude kippenhok om tot een vakantiehuisje.

De koers was vastgelegd, het begin gemaakt en toen 

- op de langste dag van 2005 - werd een hartstilstand 

hem fataal. Zijn droom kwam daarmee niet ten einde 

want die werd gedeeld door zijn partner. Met hulp van 

haar kinderen, familie en vrijwilligers heeft zij deze 

droom verwezenlijkt. De opvang van gehandicapten is 

er gekomen en de hulpboeren - zo heten ze hier - leven 

óp in deze overzichtelijke en warme omgeving. De 

kapschuur heeft plaats gemaakt voor recreatiewoningen 

die veel rust zoekenden trekken. De continuïteit is ver-

zekerd doordat Margreet, dochter van Gerard en Betsie, 

in 2014 De Kleine Wildenberg heeft overgenomen en 

samen met haar man Lars van Ginhoven de ‘gemoede-

lijke kleinschaligheid’ in praktijk brengt. “Boerologisch” 

noemen zij dat.

Bronnen
Notities van en gesprekken met huidige bewoners van De Kleine 
Wildenberg.
Hurne, Hans van (2017). De Kleine Wildenberg 1717-2017. Niet 
gepubliceerd.
Hove, Jan ten (1998). In den schaduw van de stad. De geschiedenis 
van de gemeente Diepenveen, deel 1. Kampen: IJsselacademie.

Irma en Johan, de eerste deelnemers oftewel ‘hulpboeren’. 
Oktober 2006. Fotograaf R. Lusink.
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Een traditie om trots op te zijn
Oliebollenactie van Sempre Crescendo 
65 jaar  DEEL I
Harry Mulder

Wie kent niet de halfjaarlijkse Oliebollenactie van 

muziekvereniging Sempre Crescendo? Het is inmid-

dels vijfenzestig jaar geleden dat het initiatief werd 

genomen om oliebollen te gaan bakken en te verko-

pen om op deze wijze de kas van de vereniging te 

spekken. Veel vrijwilligers hebben in al die jaren hun 

beste beentje voorgezet en nog steeds is een groep 

vrijwilligers ieder half jaar in touw om deze traditie in 

ere te houden. Een vereniging die al zoveel jaren een 

onveranderde actie organiseert is toch wel bijzonder.

‘Oude Diepenveners doen een boekje open’ is de titel 

van de interviewboeken die in 2001 en 2003 door de 

Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving 

zijn uitgegeven. Hierin vertellen oude Diepenveners 

over hun verleden. Bij het schrijven van dit artikel over 

de Oliebollenactie is gekozen voor de stijl van deze 

boeken: een aantal muzikale Diepenveners vertellen 

over hun jarenlange betrokkenheid bij deze actie. We 

hebben hen gevraagd om uit hun geheugen herinnerin-

gen op te graven aan wat ze in dit vrijwilligersproject 

hebben beleefd of, in sommige gevallen, nog steeds 

beleven. Zeg maar een 'rondetafelgesprek' in dit jubi-

leumjaar met Henk en Minie Brilleman, Martin Brille-

man, Jürgen Noteboom, Dini Schuck, Jan Hiemstra, 

Jeannet van Essen, Jan Ubels en Karin van Berkel.

¬ Hoe het begon
Ook in vroegere jaren moesten verenigingen zor-

gen dat de kas op tijd gespekt werd om hun werk 

te kunnen doorzetten. Men organiseerde daarvoor 

nevenactiviteiten die de broodnodige centjes in het 

laatje brachten. Muziekvereniging Sempre Crescendo 

organiseerde destijds naast de jaarlijkse uitvoering 

een bazaar in café Bloemendal. Dit was een initiatief 

van de dames van de muzikanten die zich in 1949 

hadden verenigd in de Vrouwenvereniging, in het leven 

geroepen om de muziekvereniging met raad en daad 

bij te staan. Naast het organiseren van de voornoem-

de bazaar breiden de dames ook dassen voor de 

muzikanten. Immers, het was niet altijd warm wanneer 

de muziekvereniging de straat op moest om tijdens de 

verschillende jaarlijkse evenementen zoals de intocht 

van Sinterklaas voor de muzikale omlijsting te zor-

gen. In 1952 werd een nieuwe actie gestart: oliebollen 

bakken en verkopen voor de vereniging. De dames 

die aan de wieg van deze actie stonden waren Geertje 

Schuck, Marta Brilleman, Jo van de Burg, Dina Gerrits, 

Det Olthuis, Dika Timmerarends, Gerritje Brilleman en 

Toos van der Vlekkert.

Gedurende de eerste jaren van de Oliebollenactie was 

de brood- en banketbakkerij van Henk Paalman aan 

de Dorpsstraat de locatie waar alle werkzaamheden 

plaatsvonden. Deze lag mooi centraal in het dorp en 

de bakker zorgde voor de grondstoffen. Henk Bril-

leman weet nog goed hoe dat allemaal ging in die 

beginjaren: "Mijn moeder [Marta Brilleman-Van Tonge-

ren, HM] maakte het beslag met de hand. Als zij daar-

mee bezig was zong ze het hoogste lied maar ze had 

daarna nog dagen lang last van zere vingertoppen. We 

hadden nog geen machines tot onze beschikking, dus 

alles moest met de hand door elkaar geroerd worden, 

de hele dag door". Bij de start had men nog geen idee 

hoe groot de vraag zou zijn, men wilde er in elk geval 

genoeg bakken. Toen achteraf bleek dat er teveel olie-

bollen waren gemaakt besloot men om in Schalkhaar 

de resterende bollen te gaan slijten. En dat lukte.

¬ Petroleumstelletjes 
"De dames maakten toen nog gebruik van petroleum-

stelletjes met daarop kleine pannetjes. Je begrijpt dat 

het hard werken was, aangezien er in die pannetjes 

maar een paar oliebollen tegelijk gebakken konden 

worden. Dat betekende dat zij een hele dag in touw 

waren voordat alles gebakken was en bijgevolg moes-

ten er ook de volgende dag nog oliebollen verkocht 

worden. Het belangrijkste was dat de oliebollen grif 

verkocht werden en dat we er ieder jaar weer meer 

moesten bakken om geen nee te hoeven verkopen. 

Iedereen roemde de kwaliteit van onze oliebollen, dus 

deze actie van de Vrouwenvereniging was een schot 

in de roos." Aldus Henk Brilleman. Volgens hem wordt 

Deegmakers van toen en nu  vlnr: Henk Brilleman, Jan Hiemstra, 
Jeannet van Essen en Jürgen Noteboom. Henk Brilleman toont 
het aluminium schaaltje dat in vroegere jaren door Toos van der 
Vlekkert gebruikt werd om de gist te verwerken
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in al die jaren nog steeds hetzelfde recept gebruikt. 

Martin Brilleman, de broer van Henk en nog steeds 

praktiserend muzikant, zegt dat het recept destijds 

door verschillende personen werd bepaald, afhanke-

lijk van eigen ervaring en smaak. Natuurlijk is er wel 

eens een discussie over het recept geweest: wel of 

geen melk, rozijnen of sukade. Martin zegt: "De melk 

moest volle melk zijn en kwam rechtstreeks van de 

boer". Vanaf eind jaren zeventig betrok de vereniging 

de melk van de familie Krijt aan de Schapenzandweg. 

Johan Krijt die in 1990 het melkveebedrijf voortzette 

in Wesepe weet te vertellen dat Willem van de Burg 

ieder half jaar twee volle melkbussen meenam: "Hij 

moest precies 54 liter melk hebben. Zo ging dat tot 

1993; de laatste drie jaar nam mijn vader [Jan Willem 

Krijt, HM] de melk voor de oliebollenactie mee vanuit 

Wesepe naar Diepenveen. Na 1993 werd de melk 

geleverd door de familie Harmelink, in die tijd werd de 

Schapenzandweg dus de hofleverancier voor de melk.

¬ Van Paalman naar Schuck
Het bakken van de oliebollen bij bakker Paalman was 

geen lang leven beschoren. Men kwam tot de con-

clusie dat de ruimte eigenlijk te klein was en wilde de 

bakker niet in de weg lopen. Om diezelfde reden vond 

de distributie van de zakken met oliebollen al vanaf 

het begin plaats bij Schuck, zodat de verkopers niet in 

de bakkerij hoefden te komen. Henk Paalman had zijn 

ruimte de hele dag nodig, zijn eigen werkzaamheden 

moesten natuurlijk gewoon door kunnen gaan. In goed 

overleg werd besloten om voortaan in de bakkerij van 

Adri van Vemden aan de Boxbergerweg de ingrediën-

ten, die hij ook inkocht, af te wegen. "Dat gebeurde 

toen nog op donderdagmiddag door Willem van de 

Burg, Egbert en Toos van der Vlekkert, Minie Brilleman 

en Jan Gerrits. Zij wogen de rozijnen, krenten, meel en 

gist af en daarna ging alles in zakken naar Schuck". 

Het deeg maken en het bakken gebeurde vanaf die 

tijd in de oude werkplaats van het aannemersbedrijf 

Derk Brilleman en Gerrit Schuck. Deze werkplaats was 

achter het huis van de familie Schuck aan de Draai-

omsweg. Het was een beperkte ruimte, maar men 

redde zich. Niet veel later werd de grote werkplaats 

van het aannemersbedrijf, dat later geduid werd als 

'de oude schuur', gebouwd. Vóór die werkplaats is na 

verloop van tijd een garage gezet en die ging tijdens 

de oliebollenactie dienst doen als bakruimte.

In de loop der tijd werd de ruimte van de werkplaats 

steeds meer gebruikt als opslagruimte. Vooraf moest 

alles opgeruimd worden zodat elke vrijwilliger van de 

bakploeg over een fatsoenlijke werkplek kon beschik-

ken. Voor die opruimklus had de muziekvereniging 

goede hulpen, onder andere pa Broekhuis met zijn 

zonen. Minie: "Denk niet dat je zomaar kon beginnen 

hoor. Wim Goossen van de elektrawinkel [waar nu 

Expert is gevestigd, HM] had hier zijn opslag en ook 

Jan van Ginkel gebruikte de ruimte voor opslag van 

zijn spullen. Voordat we aan ons eigen werk konden 

beginnen moest alles aan de kant geschoven worden, 

ook materialen van het aannemersbedrijf zelf. Twee 

weken voorafgaande aan de halfjaarlijkse oliebollen-

actie ging Henk of Minie naar Jan van Ginkel met de 

mededeling "over veertien dagen bint er weer ôlie-

boln heur", waarop Jan zei: "O, das goed dak 't weet 

dan zal ik de troep een beetje aan de kante maakn". 

Daarna moest de boel natuurlijk goed schoonge-

maakt worden voordat men met het eigenlijke werk 

kon beginnen. Het bakken moest doorgaan totdat 

het deeg op was en dat duurde soms wat langer dan 

verwacht, weet Minie: "De olie was niet altijd op de 

juiste temperatuur en dan kon je even niet verder met 

bakken. Of de olie moest weer bijgevuld worden en 

dat kostte dan ook weer tijd. En pas als het bakken 

achter de rug was kon het opruimen beginnen: alles 

15 februari 2002 vlnr: Giny Klooster, Mini Brilleman, Gerry Hagen en 
Henk Brilleman. 

vlnr: Doortje Schuck en dochter Wilma Schuck
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goed schoonmaken, de boel aan de kant en de schuur 

van ome Gerrit was weer toonbaar", zegt Minie met 

een grote glimlach.

Vanaf het eerste jaar dat er ‘bie Schuck in de schure’ 

gebakken werd maakte men gebruik van butagas dat 

van verschillende middenstanders werd betrokken. 

"Aangezien de muziekvereniging er voor iedereen is 

kocht men het gas op verschillende adressen, onder 

andere van Bennie van Zijl, Bertus Middelburg, Kar-

renbeld en ook van Gait Paalman die aan de Olster-

weg een wielerzaak had", zegt Henk Brilleman. 

Het maken van het deeg, het mengen van alle ingre-

diënten gebeurde nog heel wat jaartjes met mensen-

kracht, dus gewoon met de hand. Aanvankelijk door 

Marta Brilleman die voor het toch wel zware werk hulp 

kreeg van Zweers Dikschei die al de nodige bakker-

servaring had. Hij had als bakkersknecht gewerkt in 

Bathmen en later bij Adri van Vemden. De meeste 

mensen kennen hem als portier bij Stegeman en in 

die functie was hij collega van Willem van de Burg die 

later het werk van deeg maken heeft overgenomen. 

Marta kon zich sinds die tijd op een andere manier 

verdienstelijk maken, zij hielp bij het inpakken van de 

oliebollen. 

Ook Jan Gerrits behoorde tot de eerste deegmakers 

die samen met Willem van de Burg deze klus klaarde. 

Dit werk werd later overgenomen door Henk Brilleman 

en Jürgen Noteboom. "Toen Jan Gerrits overleed heb 

ik nog een tijdje samen met Willem van de Burg het 

deeg gemaakt", zegt Henk.

Het deeg wordt in zinken emmers rondom de kachel 

gezet, twee per keer. Jürgen zegt: "Zinken emmers 

zijn beter want die nemen de warmte goed op. De 

emmers worden afgedekt met houten deksels en een 

vochtige doek tegen het uitdrogen. Wanneer het te 

hard gaat wordt het deeg 'geslagen' en dan zakt het 

wel weer en rijst het opnieuw. Voordat het deeg gere-

zen is worden de volgende emmers er al weer bij ge-

zet die dan het dichtst bij de kachel komen te staan. 

Zo maken de emmers een rondje langs de kachel.

¬ Het schaaltje van Toos
Vanaf het eerste jaar dat er oliebollen werden ge-

bakken voor de muziekvereniging was Toos van der 

Vlekkert de dame die over het gist ging. Egbert van 

der Vlekkert, haar man bracht haar om 08.00 uur en 

ging dan zelf naar garage Kemper om zijn auto te la-

ten keuren. Toos had een aluminium schaaltje tot haar 

beschikking waarin ze een klont droge gist vermengde 

met suiker en melk waardoor de substantie vloei-

baar werd en aan het deeg kon worden toegevoegd. 

Dini Schuck vult aan: "Volgens mij deed ze ook een 

eierdopje zout bij de gist". Dit ging jaren op dezelfde 

manier totdat Adri van Vemden aangaf dat het ook 

anders kan. Zonder dat Toos het hoorde zei Adri: "Niet 

moeilijk doen, gewoon de gist verkruimelen en door 

het deeg heen doen". Uiteraard moest dit tactisch 

opgelost worden want Toos was trots op haar bijdra-

ge. Henk lacht: "Als Toos weer een portie gist klaar 

had vroeg ze of wij al zover waren. Ze zag niet dat we 

iedere keer al een paar rondes verder waren en dat 

lieten we maar mooi zo". Zolang ze kon heeft ze ieder 

jaar met plezier voor de gist gezorgd in haar alumini-

um schaaltje. 

Nog heel wat jaren werden de oliebollen op een 

butagasstelletje gebakken, daardoor waren de bak-

sters een hele dag druk voordat alles gebakken was. 

Diepenveen groeide en dus ook het aantal liefheb-

bers van oliebollen. Er moest naar een oplossing 

worden gezocht om aan die vraag te kunnen vol-

doen en die werd gevonden. Willem van de Burg die 

werkzaam was bij vleeswarenfabriek Stegeman kon 

van zijn werkgever twee braadbakken lenen voor de 

oliebollenactie. Aanvankelijk moesten deze bakken na 

iedere actie weer teruggebracht worden, maar op een 

gegeven moment zei iemand van Stegeman dat het 

heen en weer gesleep niet nodig was en dat de bak-

ken mochten blijven staan - behalve de gasbranders. 

De vleeswarenfabrikant had ze toch niet meer nodig 

en een paar jaar later zijn ze voor een zacht prijsje aan 

de muziekvereniging verkocht. 

Het bakken was vanaf die tijd, begin jaren zeventig 

gemakkelijker geworden maar het deeg maken ge-

beurde nog steeds handmatig. Totdat de muziekver-

eniging een oude deegmachine van Adri van Vemden 

kon lenen. Dit was een grote machine die ieder half 

jaar weer opgehaald en teruggebracht moest worden. 

vlnr: Mini Brilleman, Wilma Schuck en Jannie Busser
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Henk kan zich dat nog goed herinneren: "Toen Adri 

van Vemden een nieuwe deegmachine kocht mocht 

de oude deegmachine bij Schuck blijven staan. Adri 

had er geen ruimte voor en wij hoefden toen niet meer 

met dat ding te slepen. Het gebruik van deze machine 

betekende wel een aanslag op de energievoorziening 

van de familie Schuck. Jürgen Noteboom moet lachen 

als hij zegt: "Tijdens het gebruik van deze machine 

mocht ome Gerrit Schuck zijn wasmachine niet aan-

zetten, anders zouden de stoppen doorslaan". 

De oude deegmachine begon op een gegeven mo-

ment te haperen, er mankeerde van alles aan. Onder-

delen waren niet meer te verkrijgen maar Henk heeft 

de machine "uut mekare èhaald" en toch weer aan de 

praat gekregen. 

¬ Van gas naar elektrisch
Nog verscheidene jaren werden de oliebollen op gas 

gebakken totdat Adri van Vemden een elektrische 

braadbak aan de muziekvereniging schonk. Adri was 

een verenigingsmens en kon de braadbak wel mis-

sen. Eén van de bakken op gas werd dus vervangen 

door een elektrische bak. Deze was uitgerust met 

een thermostaat waardoor de temperatuur van de 

olie beter te beheersen was. Er is nog een voordeel 

zegt Jürgen: "De elektrische bakken zijn voorzien van 

een uitlekrooster waardoor de oliebollen er in één 

keer uitgehaald kunnen worden. De oliebollen die in 

de gasbakken gebakken waren moest je er met een 

schuimspaan uit halen en dat duurt langer". Toen we 

nog op gas bakten moest je regelmatig de branders 

met de hand bijstellen als de temperatuur van de olie 

iets was gezakt. Dit nogal nauwkeurig werkje werd 

gedaan door Willem van de Burg". Henk begint al te 

lachen wanneer hij daar aan denk: "Ik heb zelf ook wel 

eens geprobeerd om de gaskranen te bedienen maar 

nee, daar kon ik beter maar niet aankomen". 

Later kreeg de muziekvereniging de beschikking over 

een tweede elektrische braadbak; deze werd aange-

boden door de familie Middeldorp. Hans Middeldorp, 

de slager, weet nog wel hoe dat gegaan is. "Tot in de 

jaren tachtig van de vorige eeuw haalde ik het vlees bij 

slager Janssen in Wesepe, alleen het varkensvlees en 

het rundvlees haalde ik van het slachthuis in Deventer. 

Achter in mijn Ford Taunus paste precies een vleesbak 

waarin vier runderbouten van zo'n 80 à 100 kilo ver-

voerd konden worden. Vanaf die tijd dat het slachthuis 

ophield te bestaan en slager Janssen zijn bedrijf in 

Wesepe beëindigde, werd het vlees bij ons gebracht. 

Toen werd de vleesbak niet meer gebruikt. Adri van 

Vemden, die al gestopt was met zijn bakkerij en bij 

ons de bestellingen verzorgde, kwam op het idee om 

de roestvrije vleesbak om te bouwen tot een elektri-

sche braadbak. Hij had nog wel een adresje om dat te 

regelen en zo geschiedde". De muziekvereniging kon 

deze bak goed gebruiken en was dan ook verguld met 

deze gift. Hans vervolgt: "Deze braadbakken zijn een 

aantal jaren ook door onszelf gebruikt. Op 30 en 31 

december stonden Adri van Vemden en Janni Hutte-

man oliebollen te bakken voor onze winkel. Speciaal 

voor deze gelegenheid heb ik toen een dubbele aan-

sluiting voor krachtstroom laten aanleggen en een gat 

in de muur laten maken om zo buiten vóór de winkel 

te kunnen bakken. Vele dorpsgenoten voorzagen we 

op die manier van heerlijke oliebollen voor de jaarwis-

seling", zegt Hans Middeldorp. 

De muziekvereniging kon vanaf die tijd dus gebruik 

maken van twee elektrische bakken waardoor men 

sneller klaar was en de oliebollen ook eerder huis aan 

huis verkocht konden worden. Henk Brilleman weet 

te vertellen dat twee elektrische braadbakken en toen 

ook een afzuigkap een externe energievoorziening 

noodzakelijk maakte. Dus moest er een oplossing 

gevonden worden en die kwam. Naast de woning van 

Gerrit Schuck woonde de familie Riezebos die een 

groentewinkel had en zij beschikte over krachtstroom. 

Jan Riezebos: "Die krachtstroom hadden we nodig 

voor onze rijdende winkel. Dat was een elf meter lange 

wagen van ‘Fruto’ die voorzien was van drie grote ac-

cu's en 's avonds dus aan de lading moest. Hij stond 

in een oude schuur achter het huis die als garage 

fungeerde. Henk Brilleman heeft ons gevraagd of we 

krachtstroom wilden leveren en dat was uiteraard 

prima, we hoefden alleen maar een gat in de houten 

wand te maken voor de kabel.” Zeker in vroegere 

jaren en in een dorp stonden mensen altijd voor elkaar 

klaar. Een kabel was snel gelegd en zo kon de oliebol-

lenactie op een verantwoorde wijze doorgaan. Toen 

Willem van de Burg
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de groentewinkel van Jan en Mini Riezebos ophield 

te bestaan en zij verhuisden, liet Patrick Legebeke in 

2001 op deze locatie zijn huis en kapperszaak ’Pavet-

te’ bouwen. Patrick kon het niet over zijn hart verkrij-

gen om de muziekvereniging zonder stroom te laten 

zitten en besloot zijn meterkast aan te laten passen 

voor krachtstroom en aan de buitenzijde van zijn huis 

een aansluiting hiervoor te maken. Patrick zelf had 

daar geen baat bij want "voor een paar föhns heb je 

geen krachtstroom nodig", zegt hij. Sempre Crescen-

do was geholpen en ieder half jaar werd in de kap-

perszaak de geur van parfum overtroffen door de geur 

van de bruine baksels die hem van harte geschonken 

werden. Henk Brilleman ging donderdags vóór de olie-

bollenactie steevast naar ‘Pavette’. Niet om zijn haar 

in model te laten brengen maar om de sleutel van de 

achterdeur op te halen en een kabel klaar te leggen. 

Op die manier kon hij de volgende ochtend in alle 

vroegte, als de mensen nog sliepen, de deur openen 

om de kabel aan te sluiten. "Smans om vief uur stond 

ik al in de schure bie Schuck, dan kun ie de mensn 

niet wakker maakn". 

¬ Oliebollen venten
In de beginjaren van de oliebollenactie werden er in 

het buitengebied van Diepenveen misschien wel net 

zoveel oliebollen verkocht als in het dorp. Diverse 

wijken van het tegenwoordige dorp bestonden toen 

nog niet en er waren meer boerenbedrijven - denk 

maar aan Borgele, Keizerslanden en de Platvoet. De 

bezorgers van de oliebollen moesten dus flink wat 

kilometers maken om de lekkernijen aan de man te 

brengen. Henk Brilleman kan zich dat nog heel goed 

herinneren: "Samen met mijn kameraad Jan Hutteman 

gingen we op de bromfiets de oliebollen rondbren-

gen. Dat was niet altijd makkelijk aangezien je toen 

overal nog zandwegen had, en als het een tijdje had 

geregend dan was er soms geen doorkomen aan. We 

begonnen bij het Berghuis aan de Schapenzandweg 

waar de familie Ten Dam woonde [grootouders van 

Jan van Ginkel, HM]. Tegenwoordig wonen Gerrit en 

Toos Braakhekke in deze voormalige boerderij. Dan 

naar Zuethof bovenaan de dijk, Duivenvoorde en Kok 

in het bos, de Roetertboeren en via de Wildenbergs-

weg naar de Randerstraat. Eerst naar Boschloo en 

dan naar Keizer. 

Het rondbrengen van de oliebollen in dit gedeelte van 

Diepenveen werd later door Teun Kappert en Henk 

(Fick) Gerrits overgenomen. Wanneer ze bij familie 

Keizer aan de Randerstraat kwamen stond Dora 

Keizer, die daar samen met haar broers Gait en Harm 

woonde, hen al op te wachten en riep: "Schiet noe es 

op, de koffiepot steet al te prutteln". "Je moest niet 

vergèètn om doar hen te goan, o wee als ie doar niet 

kwam, dan kreeg ie 't wel te hoorn", zegt Minie. De 

oliebollen moesten 's morgens op tijd rondgebracht 

worden want de mensen gingen steevast om tien uur 

koffiedrinken en dan wilden ze er natuurlijk een lekker 

oliebolletje bij hebben. "Deze mensen waren goede 

afnemers", vervolgt Henk, "ze kochten altijd ook een 

paar zakken voor in de diepvries, vooral tijdens de na-

jaarseditie want dan bewaarden de mensen oliebollen 

voor de jaarwisseling. Daarom werden er dan meer 

oliebollen gebakken dan in het voorjaar. Je moest ook 

naar het waterleidingstation en ook daar wilden ze de 

oliebollen graag tijdens de koffiepauze hebben. Jaap 

Jansen die daar op kantoor zat stond al voor het raam 

te wachten en gebaarde dat het koffietijd was. Dus we 

moesten vroeg beginnen om de oliebollen op tijd bij 

de mensen af te leveren." 

Een aantal venters had een eigen gebied waar ze 

de oliebollen wilden verkopen. Gerrit (Gait) Nijland, 

opgegroeid op de Platvoet zei altijd: "Bie Veldink over 

't spoor tot aan de diek, dat is veur mie". Dini Schuck 

zegt: "Gerrit was er een hele tijd druk mee, overal 

eventjes een praatje maken, een kopje koffie of iets 

sterkers drinken en dan kwam hij weer terug om het 

geld te brengen”. Ook jeugdige leden hielpen mee 

om de oliebollen te verkopen. Martin Brilleman, in 

1960 lid geworden van Sempre Crescendo, weet dat 

hij toen als zestienjarige ook al huis aan huis ging om 

de oliebollen aan de man (meestal vrouw) te brengen: 

"Zo begon je toen en later hielp je ook mee andere 

werkzaamheden voor de oliebollenactie". 

Een trouwe venter was - en is gelukkig nog steeds 

- Gerrit Beunk. Zo kwam hij na een hele dag van ver-

kopen weer terug in de schuur van Schuck en zag nog 

Willem van de Burg en Toos van der Vlekkert
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enkele dozen met onverkochte oliebollen staan. Dit 

zinde hem niet en Gerrit besloot om opnieuw de wijk 

in te gaan om deze lekkernijen alsnog te slijten. Dit tot 

ongenoegen van zijn vrouw Gerrie want om half zeven 

stonden de piepers in huize Beunk al lang en breed 

op tafel maar Gerrit was in geen velden of wegen te 

bekennen. Gelukkig verscheen hij uiteindelijk toch nog 

en kwam alles weer goed. 

¬ Enthousiaste vrijwilligers
De muziekvereniging had altijd een groep enthousi-

aste vrijwilligers om te helpen. Sommigen namen er 

zelfs een snipperdag voor op om hun vereniging te 

steunen en de oliebollenactie weer tot een succes te 

maken. Dat er voldoende vrijwilligers waren daar zorg-

de mevrouw Geertje Schuck-Snippe - destijds beter 

bekend als tante Geertje - wel voor. Zij haalde ieder-

een erbij, wel of geen muzikant. En als er niet genoeg 

lopers waren ging Geertje zelf ook nog op pad om de 

oliebollen te verkopen. Dan nam ze haar dochter Dini 

mee die zich dat nog wel kan herinneren. "Als klein 

meisje ging ik samen met mijn moeder de oliebollen 

verkopen in de Slingerbos, Molenweg, naar de familie 

Dikkers en dan terug via de Roeterdsweg. Ik was een 

jaar of vijf en herinner mij dat we ook bij een familie 

kwamen die een grote hond hadden waar ik bang voor 

was. Misschien was die hond wel blij met de oliebol-

len", lacht Dini.

Iedere keer zorgde Geertje Schuck voor voldoende 

vrijwilligers om de actie weer te laten slagen. Henk 

Brilleman: "Tante Geertje ging ieder half jaar weer op 

pad om dames te vragen mee te helpen bij het olie-

bollen bakken. Die vrouwlui kwamen elkaar natuurlijk 

tegen in het dorp en tante Geertje vroeg dan: Gò ie 

ok helpm ôlieboln bakken veur de muziekvereniging? 

Waarop sommigen dan zeiden: ôlieboln bakken, nee ik 

gô wèl snieboonn èten bie tante Geertjen op vriedag". 

Traditie was namelijk dat Geertje Schuck de dag 

vóór de oliebollenactie een hele pan vol met stamp-

pot-snijbonen maakte, met heerlijke worst natuurlijk. 

Dini Schuck zegt: "Zolang ik het me kan herinneren 

maakte mijn moeder ieder jaar tijdens de oliebollen-

actie stamppot-snijbonen. De snijbonen, die uit onze 

eigen tuin kwamen, maakte ze in onder het zout in een 

Keulse pot die bij ons in de kelder stond. De worsten 

haalden we de ene keer bij Regterschot en de ande-

re keer bij Middeldorp". Deze traditie heeft Geertje 

Schuck nog tot 1987 in ere kunnen houden, ziekte 

belemmerde haar om nog langer medewerking aan 

de oliebollenactie te verlenen. Dini heeft daarna zelf 

nog éénmaal voor de stamppot gezorgd: "We hadden 

geen snijbonen meer in de tuin en ik heb nog nooit 

snijbonen ingemaakt. Dus het jaar daarop verzocht 

ik iedereen om maar brood mee te nemen want de 

snijbonen waren op." 

Minie Brilleman, die ook al heel wat jaren bij de olie-

bollenactie betrokken is geweest en vanaf 1988 het 

werk van tante Geertje Schuck overnam vult aan: "Als 

het etenstijd was dan werd de gaskraan van de olie-

bakken iets lager gezet en alle vrijwilligers zaten naast 

elkaar heerlijke stamppot te eten. Daarbij ging er ook 

wel eens iets mis. Zo werd er een keertje een plank 

over twee kisten gelegd waarop drie mensen plaats 

namen, maar de plank die ze hadden uitgezocht was 

van niet al te beste kwaliteit en krak daar zaten ze op 

de grond in het vet, hilariteit alom. Er zaten ook wel 

mensen te smullen die niet voor de oliebollenactie 

kwamen. Op een gegeven moment kwamen er steeds 

meer mensen voor de stamppot aanschuiven met als 

gevolg dat de stukjes worst steeds kleiner werden. 

“D'r bint er meer die dat lekker vindt, hoorde je dan", 

lacht Minie.

¬ Geld tellen
Aan het einde van de dag was het kas opmaken. Dat 

gebeurde bij Gerrit Schuck aan tafel. De geldkist werd 

op de kop gezet en in aanwezigheid van Egbert van 

der Vlekkert werd alles geteld. Niet dat hij de penning-

meester was - dat was toen Willem van de Burg maar 

tijdens de oliebollenactie was die uitsluitend deegma-

ker en liet hij de rest aan anderen over. "Egbert van 

der Vlekkert was familie van Willem van de Burg, dus 

dat was wel vertrouwd", glundert Henk. Het kleingeld 

werd ingewisseld bij de middenstanders die vaak wis-

selgeld te kort kwamen en dan werden de verdiensten 

naar de toenmalige Boerenleenbank gebracht.

Wordt vervolgd 

Willem van de Burg en Zweers Dikschei
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van boven naar beneden: Dika Timmerarends, Geertje Schuck, Riek Timmerarends en Janny Elskamp.


