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Voorwoord
¬ De eerste uitgave van DiepenvEens in 2019 levert

De twee grote artikelen hebben één overeenkomst:

een boeiende mix aan kleinere en twee grote artikelen

ze beschrijven een historisch pand op Diepenveens

op.

grondgebied. Zo maakte Wim de Weerd een samen-

Naast de vaste bijdrage van het bestuur betreffende

vattend artikel uit zijn boek, dat hij in eigen beheer

de aankondiging van de historische avond op 11 april

publiceerde, over de naai- en breischool. Dit gelar-

a.s., worden twee onderwerpen nader belicht door

deerd met enkele fraaie foto’s. Lamberthe de Jong

Jan Helderman. Het eerste betreft het afscheid van

verdiepte zich tenslotte in het meer dan 100 jaar oude

bestuurslid Leo Hattink, betrokken vanaf de oprichting

chalet De Lankhorst, gelegen aan de Verlengde Rand-

van de Historische Vereniging. In het tweede artikel is

erstraat, ooit in Engelse stijl gebouwd door de Diepen-

er aandacht voor het derde lustrum van de historische

veense aannemer Kleinbussink.

schoolwandeling, en dan met name voor de vrijwilligers die dit evenement jaarlijks mogelijk maken.
Inke Mensink schrijft een vervolg op haar artikel over
boerderij De Zedde (zie de vorige uitgave). Nog niet
eerder werd in de DiepenvEens een artikel geplaatst
dat zoveel uitvoerige reacties uitlokte. Reden voor
Inke om deze te verzamelen en samen te vatten in een
vervolgartikel.
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Welkom op de jaarvergadering van donderdag 11 April 2019
U bent van harte welkom op de jaarvergadering die

Ruesink neemt de bezoekers mee naar theaters,

donderdag 11 april aanstaande gehouden wordt in de

sportvelden, koningshuizen, oorlogsgebieden

Hof van Salland, ter afsluiting van het jubileum jaar

(Afghanistan en Bosnië) en beschrijft hoe journalisten

van de Historische Vereniging.

in soms moeilijke omstandigheden hun werk verrichten. In de pauze en na afloop verkoopt en signeert de

Het eerste deel van deze bijeenkomst is gereserveerd

auteur zijn -inmiddels bijna uitverkochte- boek.

voor de jaarlijkse ledenvergadering. De leden van

Bezoekers van de lezing kunnen de 256 pagina’s

onze vereniging ontvangen tegelijk met deze nieuws-

tellende verhalenbundel voor 10 euro aanschaffen.

brief de bijbehorende stukken. Deze ledenvergadering
begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur.

Het bestuur van de Historische Vereniging hoopt u
op 11 april te mogen verwelkomen om er samen een

Na de sluiting van de Algemene Leden Vergadering,

geslaagde en gezellige avond van te maken.

rond 20.30 uur, is iedereen welkom om te genieten van
een lezing van journalist en schrijver Dolf Ruesink, die
ons mee zal laten kijken achter de schermen van het
nieuws.
Als verslaggever is Ruesink al meer dan veertig jaar
actief in binnen- en buitenland. Hij vertelt over bijzondere ontmoetingen met wereldleiders, popsterren,
topsporters en leden van het Koninklijk Huis.
In het boek ‘Op het uitgelezen moment’ doet de
ervaren journalist uit de doeken wat zich afspeelt in
de wandelgangen. Bij deze lezing zal hij niet alleen
putten uit de zestig gebundelde verhalen over o.a.
Gorbatsjov, Wilders, koning Willem-Alexander, Mark
Rutte, Ruud Gullit, medium Jomanda en komiek Herman Finkers. Ook de actualiteit komt ruim aan bod in
de humorrijke voordracht van de journalist.
Ruesink werkte jarenlang voor regionale dagbladen
als Tubantia, De Stentor en De Gelderlander. Hij geeft
zijn publiek een interessant inkijkje in de wereld van
het nieuws. Een bijzonder onderdeel is de rubriek
‘fouten en vergissingen’, met blunders en vreemde
berichten uit de pers.
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Korte Berichten
¬ Diepenveen in de krant

¬ ‘75 jaar vrijheid Overijssel’

Op grote schaal zal in 2020 het einde van de Tweede
Wereldoorlog herdacht worden en daarmee 75 jaar
vrijheid. Voor Overijssel zijn het de Provincie Overijssel en RTV Oost die hier samen aandacht aan gaan
schenken. Het is de laatste grote lustrumviering waarbij getuigen van die oorlog nog aanwezig zijn. Jongvolwassenen uit de oorlog zijn inmiddels de 90 jaar al
Vrijwel direct na de oprichting van de Historische

gepasseerd. Daarom is onder regie van het Historisch

Vereniging Dorp Diepenveen is de knipselgroep op-

Centrum Overijssel een project gestart waarbij o.a.

gericht. Tot op de dag van vandaag worden artikelen

historische verenigingen is gevraagd om aanwezige

die in de krant verschijnen over het dorp Diepenveen

bronnen, verhalen en voorwerpen te achterhalen.

verzameld en uitgewerkt tot een jaarboek. Ook het

Het bestuur van de Historische Vereniging Dorp

afgelopen jaar hebben de dames D. Ellenbroek,

Diepenveen heeft besloten ook aandacht aan ‘75 jaar

A. Nieuwenhuis, J. Koopman, R. Vredegoor,

vrijheid Overijssel’ te willen schenken en dan uiter-

M. Thijssen en A. Koppert weer vele uren geknipt

aard gericht op ons dorp. Enkele bestuursleden gaan

en geplakt. Met het net gereedgekomen boek ‘Die-

momenteel na wat er aan materiaal voorhanden is en

penveen in de krant 2017’ wordt weer een prachtig

hoe dat verwerkt kan worden. Het zal waarschijnlijk

exemplaar toegevoegd aan de lange reeks jaarboe-

niet beperkt blijven tot de bevrijding alleen en ook de

ken. Tijdens de Algemene Ledenvergadering ligt

oorlogsjaren betreffen. Als u nog bronnen, verhalen

‘Diepenveen in de krant 2017’ ter inzage bij onze

of voorwerpen over de oorlog heeft of weet en die

boekenkraam. Wanneer u ‘Diepenveen in de krant

beschikbaar wilt stellen dan kunt u contact opnemen

2017’ op uw gemak wilt inzien dan kunt u het lenen bij

met een van onze bestuursleden of met de coördina-

de bibliotheek. Ook de eerdere jaargangen liggen hier

tor van dit project, Jan Helderman (06 22646358).

op u te wachten.

¬ Zie de Stad

¬ Naai- en Breischool

Zojuist is verschenen bij de

In dit nummer is de Diepen-

Walburg Pers het boek

veense Naai- en Breischool

‘Zie de Stad’ van Peter Paul

al een onderwerp, maar toch

Hattinga Verschure.

is het goed om het boek wat

Ondanks dat de onder-

Wim de Weerd hierover in

titel van dit boek ‘Deventer

eigen beheer publiceerde

in Tekeningen’luidt, komt

aan te stippen. Liefst 83

Diepenveen e.o. hierin ook

pagina’s met historische we-

voor. Zo zijn er bladzijden

tenswaardigheden, na grote

gewijd aan De Haere en aan

speurtochten door allerlei

het schooltje bij Hengforden.

archieven, zijn het resultaat

Daarom is dit boek ook een tip voor de Diepenvener.

van Wims noeste arbeid.
Dit boek is tegen productieprijs te koop bij de lokale
middenstand of bij Wim zelf.
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Derde lustrum Historische Schoolwandeling
Jan Helderman
Op dinsdag 25 september van het afgelopen jaar ging voor de
15e keer de Historische Schoolwandeling van start. Al sinds
maart 2005 wordt dit evenement voor de groepen 6 van de
OBS Slingerbos en Basisschool De Zonnewijzer georganiseerd
door de werkgroep Historische Schoolwandeling, bestaande
uit Lamberthe de Jong, Irma Hollander, Joke Riemersma,
Annie de Ruiter en Marian Thijssen. Inmiddels hebben meer
dan 1000 kinderen aan de schoolwandeling meegedaan.
Dat betekent dat een grote groep jonge mensen, al dan niet
woonachtig in Diepenveen, de geschiedenis van het dorp kent
en dat is een verdienste waar niet zomaar aan kan worden

Gidsen en werkgroepleden vlnr: Clementine Borgonjen, Gert Harmsen, Lamberthe de Jong, Marinus de Winter, Arie Koldeweij, Marian
Thijssen, Irma Hollander. Niet op de foto Jan de Kleuver.
Fotografie, Jan Helderman

voorbijgegaan.
De Historische Vereniging is verantwoordelijk voor de organisatie en de informatie, de scholen zijn verantwoordelijk
voor de kinderen en begeleiding door de ouders. Dat vraagt
overleg zowel binnen de werkgroep als met de scholen. Het
draaiboek geeft de richtlijnen voor wat er gedaan moet worden en wie daarvoor verantwoordelijk is. Zo vond er in de
week vooraf aan de schoolwandeling overleg plaats met de

groep 6 op school een inleidend verhaal te horen.

Vertellers vlnr: Frits Loggen (monument Engelse vliegers), Corrie Kedde
en Theo Hoetink (weegschalen/Kulturhus), Joke Riemersma (Oud-Rande), Anton Legebeke (kappersmuseum), Annie de Ruiter (naai- en
breischool), Anny Legebeke (kappersmuseum) en Hans van Doorn (kerkhof). Niet op de foto: Herman Denekamp (weegschalen), Jan Nieuwenhuizen (weegschalen) en ds. Henk Spit (kerk). Fotografie, Jan Helderman

Op de dag van de wandeling verzamelden de gidsen en

De gidsen zorgden

enkele vertellers zich om half negen bij de kerk en nadat de

ervoor dat aan het

76 kinderen en de begeleidende ouders waren gearriveerd

roulatieschema strak de

werden er zes groepen gevormd. Iedere groep had een gids

hand werd gehouden,

en twee ouders ter ondersteuning.

waarbij de begeleidende

schoolleiding over bijvoorbeeld de tijden (start kerk 8:45 uur
- terug bij school ongeveer 12 uur) en de plek om te drinken
(toren Oud Rande, Kulturhus). Ook kregen de kinderen van

ouders bijdroegen aan
De vertellers hadden zich ondertussen geïnstalleerd op de

de veiligheid en het op

zes locaties, te weten: de kerk, de toren Oud Rande, het

tijd uitreiken van een

'kappersmuseum', de voormalige naai- en breischool, de

versnapering onderweg.

oude begraafplaats aan de Roeterdweg en het Kulturhus.
Het is een goed gebruik
De startlocatie voor de wandeling was de kerk waar domi-

dat na afloop van de

nee Spit aan alle leerlingen vertelde over de geschiedenis

wandeling de werk-

van het klooster en de kerk. Vervolgens splitsten de groepen

groepleden, vertellers

zich en vertrokken ze 'onder aanvoering' van de gidsen naar

en gidsen samen de lunch nuttigen in de Notenhof. Ook

de verschillende locaties.

deze keer werd onder het genot van soep en broodjes

Fotografie Oud Rande, M. Faber

de wandeling geëvalueerd en afgesloten. De aanwezigen
Het was voor de begeleiders een genot om te zien hoe

werden vervolgens door het HVDD bestuur bedankt voor

iedere verteller de kinderen wist te boeien met haar of zijn

hun enthousiaste inzet al die jaren en met het bereiken van

verhaal. Opvallend ook was hoe geïnteresseerd de kinderen

deze mijlpaal, maar ook met een dag die weer als uitermate

waren, wat resulteerde in vele vragen.

geslaagd mag worden aangemerkt.

N i e u w s b r i e f n r. 4 0
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Afscheid van Leo Hattink
Na bijna 20 jaar bestuurslid van onze vereniging te
zijn geweest, heeft Leo Hattink tijdens de Algemene
Ledevergadering Vergadering (ALV) op 19 april
2018 afscheid genomen. Al in november 1998 sloot
hij zich aan bij de initiatiefgroep tot oprichting van
een historische vereniging in Diepenveen. In die
begin periode was hij degene die de statuten en het
huishoudelijk regelement heeft opgesteld waardoor de
vereniging, via notaris Kleefsman waar Leo werkzaam
was, op 5 augustus 1999 officieel kon worden opgericht.
Tijdens de eerste vergaderingen die werden gehouden
in de Roetertshof leek het soms wel een kippenhok,
zo vol was iedereen met nieuwe ideeën. Langzaam
maar zeker kwam daar structuur in dankzij Leo en de
overige leden van het dagelijks bestuur (DB), bestaande uit voorzitter Herman Hogenesch en secretaris
Lamberthe de Jong. Als lid van het DB vervulde Leo
de taak van penningmeester en dat heeft hij gedaan
tot de ALV van 25 april 2006, toen Jan Harmelink het
van hem overnam.
Tijdens zijn penningmeesterschap en daarna als
bestuurslid was Leo een zeer trouw bestuurslid dat

Fotografie, Harry Mulder

geen vergadering oversloeg. Ook was Leo gedurende
zijn hele bestuurstijd altijd bereid tot hand-en-span
diensten voor iedereen. Met name de bemensing en
inrichting van de Historische Vereniging kraam voor
de Braderie en Lentefair kwam onder zijn leiding altijd
goed tot stand. Ook heeft hij veel gedaan voor de
herdenking van de OLDO-lijn op 5 juni 2004 met als
hoogtepunt de onthulling van 'ons' monument op de
Boschhoekweg en het laten rijden van een 'stoomtreintje' - zo goed en zo kwaad als dat kon - over het
oude tracé naar station Eikelhof en weer terug.
Velen zullen zich Leo ook herinneren van de Historische Avonden, waar hij de kraam bemande en ook de

Vlnr.: Lamberthe de Jong, notaris S. Kleefsman, Herman Hogenesch,
Wim Roetert, Leo Hattink. Fotografie, Harry Mulder

verkoop van de boeken regelde.
Het bestuur van de Historische Vereniging wil Leo bij
Naast zijn HVDD activiteiten was en is Leo ook een

deze van harte bedanken voor zijn grote inzet gedu-

enthousiast lid van de Historische Vereniging Deven-

rende al die jaren en wenst hem nog vele jaren van

ter. Zo geeft hij via ‘Het Gilde’ rondleidingen in de stad

enthousiast uitvoeren van zijn hobby’s toe.

en organiseert hij fietstochten.

Het bestuur
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De Zedde op de kaart gezet 1)
Inke Mensink

Uitsnede Kadasterkaart

In het artikel over de Zedde, dat in het vorige nummer van

op het vorige artikel. ‘In het markeregt van Rande

DiepenvEens verscheen, staat dat er geen duidelijkheid bestaat

worden zowel de Zedde als een begijnenkaterstede

over de exacte locatie van de eerste boerderij die de Zedde

genoemd’, schrijft hij.

werd genoemd. Dat blijkt onjuist te zijn. Drie mensen hebben

Rien van der Zedde schrijft over de Zedde: ‘In de

gereageerd op het artikel en uit het speurwerk van deze drie

16e of 17e eeuw moet er op een stuk grond dat toen

blijkt dat er wel degelijk meer informatie is over de locatie van

bekend stond als het ‘Erve en goed de Zedde’ een

de oorspronkelijke Zedde en haar bewoners.

gebouw met 5 vuursteden hebben gestaan (een vuurstede is een kachel of haard). Een vrij groot gebouw

Wim de Weerd schrijft dat er al omstreeks 1620 een

dus. Dit is echter verwoest, waarschijnlijk omstreeks

Begijnenstede of Begijnen katerstede aan de Rander-

1672 (het rampjaar). Er werd nogal wat oorlog gevoerd

straat stond. Veel later werd deze boerderij ook wel

in die tijd en deze streek heeft gedurende ongeveer

Sedde en later Zedde genoemd. ‘De naam Begijnen-

100 jaar in de frontlinie gelegen, met alle gevolgen van

stede vertelt ons dat deze katerstede destijds eigen-

dien’. ‘Met betrekking tot de naam van het terrein is

dom was van een begijnenhuis in Deventer. In een

uit oude archieven het volgende gebleken’, schrijft hij:

begijnenhuis woonden religieuze vrouwen, die niet de

‘Het is vrijwel zeker dat het stuk land dat later als Erve

kloosterbelofte hadden afgelegd, bij elkaar. Zij woon-

de Zedde bekend stond, al omstreeks 1500 in het be-

den hier beschermd’.

zit was van het in die tijd bekende patriciërsgeslacht,
dat van Vollenhove naar Deventer was verhuisd en dat

Een begijnenstede is niet een synoniem voor een

oorspronkelijk Van der Zede en later Van der Zedde

katerstede, zoals in het vorige artikel stond. Een

heette. De Zede of het Zede was de oorspronkelijke

katerstede is een ongewaarde boerderij. ‘Bewoners

naam van het Meppelerdiep. Het is aannemelijk dat

van katersteden en hutten hadden geen stem in de

de eerste van dit geslacht met de naam Van der Zede,

markevergadering. De eigenaar van een gewaard erf

Johan Willemszoon Van der Zede (geb. ca. 1380, over-

had dat wel’, aldus Gerrit Goorman in zijn reactie

leden 1445), daarvandaan is gekomen’.

N i e u w s b r i e f n r. 4 0
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Verkoopakte Zedde

‘In het bewaard gebleven schattingsregister van Sal-

gemaakte samenvoeging van later gemaakte kaarten

land (Overijssel) van 1520 is sprake van pacht van een

zien we dat het toegangspad naar de boerderij de

stuk land in Diepenveen behorende aan Johan van der

Zedde over de plek loopt waar de voormalige Bagijn-

Zedde. Zijn kleinzoon moest vluchten voor het leger

stede heeft gestaan.

van Alva en heeft tot zijn dood 1586 in ballingschap
geleefd in Emden. Waarschijnlijk is omstreeks die tijd

Door het hiervoor samengevatte speurwerk en het

het goed in Diepenveen in andere handen gekomen’,

werk van landmeters werden de oude en de nieuwe

aldus Rien Van der Zedde. ‘En erve de Zedde wisselde

Zedde op de kaart gezet.

daarna nog vele keren van eigenaar. Jan St. Jurrien
was sinds 1754 eigenaar. Hij en zijn erfgenamen

1) Dit naschrift op het artikel over de Zedde in het vorige

verkochten het geheel in 1782 aan Albartus Geerlink

nummer is gebaseerd op uitgebreide reacties op het

en daarmee komen voor het eerst RK pachters op de

artikel geschreven door Gerrit Goorman, Wim de Weerd

Zedde’, aldus Gerrit Goorman.

en Rien van der Zedde.

Bij de aanleg van het spoor werd het Spijker (Rander
Spijker) afgebroken. De Zedde bleef staan tot 1875.
Toen werd dat pand verplaatst. ‘Waar het oorspronkelijk stond kun je heel gemakkelijk zien op de kadasterkaart van 1832! Ja, dus ongeveer bij de eik aan de
Randerstraat waar Gait Keizer stenen vond tijdens het
ploegen’, schrijft Wim de Weerd in zijn reactie. We zien
op die eerste kadastrale kaart de boerderij de Tangerij
weergegeven, het Spijker de Zedde en de vermelding van een Bagijnstede. Op de door Arie Koldeweij
Combinatiekaart uit HISGIS en OpenTopo
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De Geschiedenis van de Naai-en Breischool in Diepenveen
Wim de Weerd

Diepenveen omstreeks 1873-1880: De fotograaf stond op de Diepenveensche Puinweg bij de huidige Kerkstraat en keek in de richting van de
brug over de Zandwetering. Dit is de oudst bekende foto waarop de Naai- en Breischool staat afgebeeld. Achter de jongen die tegen de boom
leunt, zien we het schooltje dat in 1872 werd gebouwd. Achter de jonge vrouw bij de lantaarnpaal in de verte staat het huis van Harmen Kieftenbelt met daartussen vaag de brug over de Zandwetering. Rechts van het huis van de kleermaker en het witte hekje staat het hotel ‘Het Wapen
van Utrecht’ van de familie Meijer met aan de muur (voor de boom) het uithangbord met dit wapen. In dit hotel werd in 1871 de vereniging ‘Tot
Nut en Genoegen’ opgericht. In dit hotel werden door de leden van deze vereniging ook de eerste plannen gesmeed voor de bouw van de
Naai- en Breischool. Naast het hotel zien we geheel rechts, met jongetje voor de deur, het pand Dorp 20 waar Martinus Zandbergen zijn café en
logement runde. Foto uit archief van René Berends

Eén van de taken die onze maatschappij heeft, is dat ieder

(huidige huisnummer 45) voor de handwerklerares

individu de kans moet krijgen zich te ontwikkelen naar zijn/

is gebouwd aan de rand van de toenmalige dorps-

haar aanleg en capaciteiten. Dit was in 1872 beslist nog niet

kern, naast de Zandwetering. In het pand is nu een

het geval. Voor meisjes was het extra moeilijk, want zij werden

studio gevestigd. Het dorpsschooltje is opgetrokken

altijd achtergesteld t.o.v. de jongens. Doorleren na de lagere

in baksteen vanuit een rechthoekige plattegrond

school was voor deze meisjes praktisch onmogelijk. Notabelen

onder een met pannen gedekt schilddak met een

in het dorp Diepenveen hebben zich in 1872 ingezet voor extra

eenvoudige goot. De gestucte ingang springt naar

onderwijs aan meisjes door de oprichting van de Naai- en

voren uit, is hoger opgetrokken en heeft een aan-

Breischool.

gekapt zadeldak met windveren. Het interieur is
sober, maar gaaf qua indeling en detailleringen. De

De Naai- en Breischool werd in 1872 gebouwd met

dubbele deuren geven toegang tot een hal met links

koninklijke goedkeuring, op initiatief van ingezete-

het klaslokaal en rechts de woonkamer met een

nen van Diepenveen vanuit de vereniging ´Tot Nut en

eenvoudig schouwtje en een slaapkamer daarach-

Genoegen´. Het bijzondere gebouw gelegen aan de

ter. Achter de hal ligt de trap naar zolder en keuken.

Dorpsstraat 43 en 45 heeft nu de status van een

In de geveltop boven de entree is een getoogd raam

Rijksmonument. (bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed).

onder de profiellijst en aan weerszijden van de gevelsprong dubbele, getoogde zes-ruitvensters onder een

Het éénklassige dorpsschooltje (het linkergedeelte

gestucte profiellijst en onder de dakrand een gestucte

met huidige huisnummer 43) en met woonruimte

lijst met eenvoudige boogfries.

N i e u w s b r i e f n r. 4 0
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¬ Waardering

bij de brug over de Zandwetering (bij de huidige

Het dorpsschooltje is van algemeen cultuurhistorisch,

Kieftenbrug). Er was in die tijd volop ruimte in en

architecthistorisch en stedebouwkundig belang

rondom het dorp maar deze plek was volgens

vanwege:

de leden van de vereniging het meest geschikt.

-

de oorspronkelijke functie en het feit dat notabelen

In de raadvergadering van 18 februari 1872 werd het

in een dorpsgemeenschap zich inzetten voor

verzoek behandeld, maar niet goedgekeurd vanwege

onderwijs aan meisjes.

de volgende reden. Het was namelijk zo dat dit

de sobere maar opvallende vormgeving van de

perceeltje grond na het opheffen van de Marke Tjoene

voorgevel.

(omstreeks 1829) door de gezamelijke eigenaren van

-

de gaafheid van in-en exterieur.

de marke was toebedeeld ‘ten eeuwigen dagen aan

-

de huidige zeldzaamheid van een dergelijk

den tijdelijken schoolmeester’ van de lagere school

schooltype. - de beeldbepalende situering.

van het dorp Diepenveen. Juist op dit perceeltje

-

van de schoolmeester wilde men dus de Naai- en

¬ Eerste plannen en aanvraag
bouwvergunning

Breischool bouwen. Elke nieuwe schoolmeester zou

In een brief van 13 januari 1872 aan het

grond voor het verbouwen van eigen groente. De

gemeentebestuur verzocht de Diepenveense

marke-eigenaren hadden deze grond hiervoor speciaal

‘Vereniging tot Nut en Genoegen’ om toestemming te

bestemd om de functie van de schoolmeester

verlenen voor de bouw van een Naai- en Breischool.

aantrekkelijker te maken. Zij hoopten zo de meester,

Er was grote behoefte aan zo’n school waar het vak

met zijn karig loon, langer te binden aan de school.

‘nuttig handwerken voor meisjes’ werd lesgegeven.

Ook in de volgende vergaderingen van 8 februari en

Een aantal notabelen in het dorp waaronder leden

15 april 1872 had men door onderlinge verdeeldheid

van deze vereniging trokken zich de lot van de jonge

van de raadsleden nog steeds geen goede oplossing

meisjes aan en maakten zich sterk voor praktijkgericht

kunnen vinden. Inmiddels hadden de andere leden

aanvullend onderwijs na de lagere school. Op school

van de ‘Vereniging tot Nut en Genoegen’ niet stilgeze-

namelijk kregen de meisjes destijds hierin geen

ten en het bestuur met enkele ‘zwaargewichten’ van

les. Er was veel armoede in die tijd. Het verzuim

prominente Diepenveners gemobiliseerd. In een brief

op de lagere school was groot. Veel pogingen

van 26 april 1872 werd door deze prominenten de raad

zijn gedaan om het schoolbezoek te bevorderen,

nogmaals verzocht grond af te staan voor een Naai-

maar een goede oplossing was onbereikbaar. Wat

en Breischool. Daarbij werd dankbaar gebruik ge-

wilde men ook, zolang men te doen had met een

maakt van de expertise en kundigheid van mr. Henric

bevolking voor wie de harde strijd om het bestaan,

Cost Budde (eigenaar van Oud Rande en Roobrugge).

de zorg voor het dagelijks brood veel zwaarder woog

In de daarop volgende raadsvergadering van zaterdag

dan de zorg voor de verstandelijke ontwikkeling

4 mei waren alle raadsleden aanwezig en werd het

van het kind. De meisjes werden in die tijd altijd

verzoek nogmaals behandeld en werden er nu wel

achtergesteld op de jongens, zij werden vooral

knopen doorgehakt. In de notulen van deze vergade-

voorbereid op hun verdere leven als huisvrouw.

ring genotuleerd door burgemeester Smijter lezen we

Doorleren na de lagere school was zeker voor

na stemmen het volgende: Het verzoek van de ‘Vereni-

meisjes vrijwel onmogelijk. Alleen bij rijke families

ging tot oprigting eene Brei- en Naaischool’ was door

gebeurde dit wel. Het oprichten van een Naai- en

de raad goedgekeurd met 7 stemmen voor en 4 tegen.

Breischool was dus een goed idee van de notabelen

Wel was de voorwaarde dat de schoolmeester jaarlijks

in het dorp om meisjes zo een kans te geven om

fl 4,25 ter compensatie zou krijgen voor het afstaan

zich verder te ontwikkelen in handvaardigheid. Het

van de grond. De bouw kon beginnen en de gemeen-

handwerk bood voor de toekomstige vrouw/moeder

teraad gaf nog een subsidie van fl 20,- per jaar. Men

de mogelijkheid om eigen kleding te verzorgen en

moest dan wel beloven dat de behoeftige meisjes (uit

ook om er eventueel een bijverdienste uit te halen.

arme gezinnen) kosteloos van de Naai- en Breischool

De vereniging tot Nut en Genoegen had zijn oog

gebruik mochten maken. Dit laatste lijkt een slimme

laten vallen op een perceeltje grond van 2 are

zet van de raadsleden; er waren namelijk veel arme

tegenover de woning van de hoofdonderwijzer,

gezinnen in die tijd. Dit zal ook blijken bij de moeizame

landelijk gelegen aan de Diepenveensche Puinweg

inzameling van het geld.

echter steeds gebruik mogen maken van dit perceeltje
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waren bereid hieraan mee te betalen. Natuurlijk was
het voor een deel ook eigenbelang, want wellicht kon
men via de Naai- en Breischool aan geschikt personeel
komen. Arnold Gerhard Smijter (secretaris en zoon van
de burgemeester), Hendrik Cost Budde en ook Herman
Derk te Wechel (voorzitter) van deze vereniging hebben
waarschijnlijk veel van die rijke stedelingen persoonlijk
benaderd. Vooral Cost Budde had goede contacten
en familiebanden met de families Cost, Budde, Blijdestein, Beck en Duymar van Twist en andere families
op de buitenplaatsen rondom het dorp. Na de eerste
intekeningsronde was er nog lang niet voldoende geld
binnen gekomen en werd iedereen verzocht om de intekening te verhogen. Het oude archief van de Naai- en
Breischool met veel originele archiefstukken is bewaard
gebleven en is recent opgedoken. Het bevat een schat
Prachtige foto uit 1915 van de Naai- en Breischool aan de Diepenveensche Puinweg. Dit gedeelte heet nu Dorpsstraat. De foto werd
door fotograaf J.H. Rutgers uit Deventer speciaal gemaakt voor het
boek dat aan de Diepenveense burgemeester Jan Willem Doffegnies werd aangeboden bij zijn afscheid in 1915. Op de voorgrond
slingert de Zandwetering onder het bruggetje door met de fraai
gemetselde ronde boog en de smeedijzeren leuningen. Op deze
plek is nu nog steeds een brug die nu Kieftenbrug wordt genoemd.
Achter de twee kleine kinderen links van het bruggetje zien we de
Naai- en Breischool. Opvallend is dat de voorgevel van de risaliet
nog niet wit is gestuct. Waarschijnlijk werd dit later gedaan om barsten weg te werken. Het woongedeelte was vanaf 1879 verhuurd
aan de boomkweker Jan Berends (*20 aug 1879 in Diepenveen)
en zijn vrouw Anna Maria van Enck (*23 mrt 1883 in Olst). De twee
kinderen op de foto lijken de twee kinderen van dit echtpaar: Albert
(*31 juli 1911) en Jan Lambertus (*7 okt 1912). Geheel links staat de
oude dorpschool die daar in 1843 werd gebouwd. Het huis van de
bovenmeester stond tegenover de Naai- en Breischool, maar is niet
zichtbaar op deze foto.
Tijdens Open Monumentendag in 1997 was het schooltje opengesteld. Eén van de bezoekers was de 86-jarige bekende Diepenveense bloemist Ab Berends, die vertelde dat hij (op 31 juli 1911) in
de Naai- en Breischool geboren was. Ab is w.s. het rechter jongetje
op de foto.

aan informatie over met name het eerste jaar 1872.
Het lukte evenwel niet om het volledig benodigde
bedrag bijeen te brengen. Maar omdat Cost Budde
bereid was het resterende bedrag in de vorm van een
lening voor te schieten, kon men heel snel met de bouw
beginnen.

¬ De bouw in 1872
Nadat de gemeenteraad op 4 mei 1872 groen licht had
gegeven, werd snel met de bouw gestart. H. Wissink uit
Olst zou als meewerkend aannemer gedurende de gehele
bouwperiode een aanzienlijke bijdrage leveren. Voor het
maken tekeningen en begrotingen ontving hij direct fl 7,50.
Tijdens de bouw was men zeer allert op het overschrijden
van de kosten en men schuwde het gebruik van tweedehands materialen dan ook niet. Omdat Wissink regelmatig
rekeningen indiende, het personeel inhuurde en deze
wekelijks betaalde en ook de materialen inkocht, had men
een zeer goed overzicht van de kosten. Deze rekeningen
van Wissink werden omgezet in één lange lijst met alle

¬ Inzameling geld

onkosten in chronologische volgorde (ook in het archief

Na de goedkeuring in de gemeenteraad werd direct

bewaard gebleven). De bouw van de school werd al op

begonnen met de voorbereidingen voor de bouw.

28 september 1872 afgerond. De totale kosten waren

Leden van de vereniging ‘Tot Nut en Genoegen’ gin-

fl 1838,71. Door contante betaling aan aannemer

gen in en rond het dorp huis aan huis om de nodige

H. Wissink werd een korting van 2,5 % korting (= fl 45,98)

gelden bijeen te brengen. Bovendien lagen er op

verkregen. Op 23 oktober 1872 werd voor de totale bouw-

enkele plekken zoals bij de kerk, het gemeentehuis

kosten aan de aannemer fl 1792,73 betaald. De totale

en het hotel ‘Het Wapen van Utrecht’ intekenlijsten.

kosten zouden nog verder oplopen tot fl 1808,20 door de

De gewone man in het dorp zou dit geld echter nooit

feestelijke opening en de inrichting van het gebouw zoals

kunnen opbrengen. Heel belangrijk was het om rijke

is te lezen in het explotatieoverzicht van het eerste jaar.

stedelingen, regenten en hun families te benaderen.

Per 1 oktober werd de Naai- en Breischool al ingebruik

Deze rijke families hadden soms al eeuwen eigen-

genomen voor handwerklessen aan jonge meisjes en

dommen in het Schoutambt Colmschate. Sommigen

vrouwen. Een mooi resultaat met vereende krachten!

zagen de noodzaken van veranderingen ook wel en

N i e u w s b r i e f n r. 4 0
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Unieke foto in de Naai- en Breischool. Kooklessen omstreeks 1900 in het schoolgedeelte nr 43. Het andere gedeelte nr 45
was destijds verhuurd aan de familie Berends. De meisjes worden door de lerares juffrouw Haars opgeleid voor een functie
in de huishouding. Rechts staande zien we deze lerares die uitlegt hoe bij een feestelijke gelegenheid de tafel opgemaakt
moet worden. Op de bordjes aan de wand staat geschreven: Weest Zindelijk op uw handen! Leer uw kinderen ZINDELIJK
te zijn! ONREINHEID is een ijverig bondgenoot van BESMETTING.

¬ Exploitatieoverzicht van het eerste jaar

snel weer vertrokken. De nieuwe lerares ontving voor

Eind september was de bouw dus al gereed. Er

het salaris over oktober fl 9,-. Zij had in die maand les

moesten buiten nog wat aanvullende werkzaamheden

gegeven aan 71 kinderen. Voor salaris over november

worden verricht. Voor het aanhogen met zand was nog

ontving zij fl 8,- en fl 7,50 schoolgeld voor 75 kinderen.

fl 12,52 nodig terwijl nog fl 2,95 aan tolgeld verrekend

In de maand december was dit fl 9,- en fl 6,- voor 60

moest worden. De school werd de laatste drie maan-

kinderen. Voor de huur van de ondergrond van het

den van 1872 al direct gebruikt waarvoor het gebouwd

gebouw ontving de bovenmeester elk jaar fl 4,25 zoals

was, namelijk voor handwerklessen aan jonge meis-

afgesproken in de raadsvergadering van 4 mei 1872.

jes. Natuurlijk was er eind september een feestelijke

De totale ontvangsten minus de uitgaven fl 2033,61 –

inwijding geweest met prijzen en een drankje. Kosten

fl 2025,135 resulteerde in een positief resultaat van

hiervoor waren fl 17,52. Dit alles en nog veel meer

fl 8,475. Dus een batig saldo van acht gulden en

kunnen we terugvinden in de eerste jaarrekening die

zevenenveertig en een halve cent.

bewaard is gebleven. Voor de inventaris zoals tafels,

Er kan worden geconcludeerd dat er in 1872 veel

banken, gordijnen en het maakloon (waarschijnlijk met

was gebeurd: Na alle voorbereidingen, aanvraag en

veel zelfwerkzaamheid) waren de kosten fl 103,42. Op

toestemming door de raad en daarna de bouw, was

de jaarrekening zien we de kosten van de rente vanaf

de school de laatste drie maanden zelfs al in ge-

1 oktober tot 1 januari 1873 (=fl 3,75). Het eerste jaar

bruikgenomen. Het verhaal met veel foto’s over deze

werd er niets afgelost op de lening.

geschiedenis van het schooltje in al die jaren daarna
kan onmogelijk hier in ‘DiepenVeens’ worden verteld.

Fantastisch zoals het echtpaar Cost Budde-Beck (zij

Dat vraagt om een boek

woonden op het huis Oud Rande) zich steeds heeft
ingezet voor de school. Uit andere aantekeningen in

¬ Boek

het archief van de Naai- en Breischool blijkt dat ook

De hele geschiedenis van het schooltje van 1872

mevrouw Blijdestein (zij woonde op Roobrugge) nog

tot nu wordt beschreven in het boek: De Naai- en

rekeningen van cement, kalk en stenen direct zelf

Breischool in Diepenveen. Auteur Wim de Weerd heeft

betaalde. Ik begrijp nu ook heel goed waarom de aan

ook onderzoek gedaan naar de bewoners in 1872.

de zuidzijde van de school een gevelsteen met de

Wie waren zij en wat hadden ze voor een beroep en in

inscriptie H. Cost Budde 1872 is ingemetseld.

welk huis woonden ze destijds? Van de bewoners die

Op 1 oktober 1872 begonnen dus de handwerklessen

hier al langer woonden, wordt wat meer verteld. Het

voor de meisjes. De onderwijzeres was de ongehuwde

verhaal behandelt in grote lijnen de ontwikkeling van

Gesina Vos die in het woongedeelte (aan de kant van

het dorp in de 19e eeuw. Het boek (prijs 8 euro, 83 blz)

de Wetering) ging wonen. Blijkbaar betaalde ze daar

is in eigen beheer uitgegeven. Het is uitsluitend bij de

geen huur voor. Zij kreeg voor verwarmingskosten

auteur verkrijgbaar: Averlose Houtweg 8 in Diepen-

(turf) een bedrag van fl 15,- per jaar. Gesina Vos was

veen of w.weerd.1@kpnmail.nl
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Landhuis De Lankhorst
Lamberthe de Jong

De Lankhorst aan de Verlengde Randerstraat.
Foto Harry Mulder. Collectie Historische Vereniging
Dorp Diepenveen.

Aan de Verlengde Randerstraat 2 ligt het meer dan

gevestigd. Later bouwde hij ook herenhuizen aan de

honderd jaar oude landhuis 'De Lankhorst'. Een prachtig

Alexander Hegiusstraat, de Zwolseweg en de Cein-

pand, gelegen op een hoger gelegen stuk zandgrond en

tuurbaan. In Diepenveen bouwde Maarten van Harte

een rijksmonument. In een eeuw tijd heeft het landhuis

ook enkele landhuizen: villa Molenveld in 1890 aan de

meerdere functies gehad: woonhuis, familiehuis, inkwar-

Olsterweg 20, het inmiddels afgebroken villa Molenenk

tiering van Duitse officieren, hotel en pensionaat. Nu

in Borgele (toen nog Diepenveen) in 1912 voor sigaren-

wordt dit in Engelse stijl gebouwde villa weer bewoond

fabrikant D. Muller en verbouwd in 1932 voor mevrouw

door een particuliere familie. Architect was de Deventer

Ankersmit-van Bessem door Van Harte. Verder ontwierp

architect Maarten van Harte (1868-1954), die de villa

hij in 1908 landhuis Sandhof aan de Oranjelaan en De

tussen 1908 en 1910 liet bouwen op een verhoging in

Lankhorst in 1908-1910.

het landschap in opdracht van Charles J. Schattenkerk

Van Harte is ook de architect van diverse bouwwerken

en zijn vrouw Geertruid Werndly, van wie de grootouders

met een openbare functie zoals de voormalige Salland-

op kasteel Hoenlo woonden. De Diepenveense aannemer

sche Bank aan de Hofstraat, het Koloniale museum en

Kleinbussink was de uitvoerder.

de hoofdtribune van voetbalstadion 'De Adelaarshorst'.

De villa dankt haar naam aan de locatie: een 'horst' is een
historische benaming voor een met kreupelhout of hak-

Verder ontwierp hij bedrijfsgebouwen als de Zwarte Silo

hout begroeid, hoger gelegen stuk zandgrond. Oorspron-

en de Aupingfabriek (toen nog in Diepenveen). Later is

kelijk stond op deze horst een theekoepel, behorend bij

zijn bureau overgenomen door J.D. Postma.

het naburige Huize 'De Hoek'.

De Lankhorst werd gebouwd door aannemer en timmerman Willem A. Kleinbussink uit Diepenveen. Zijn

¬ De architect

kleinzoon Wim (ook aannemer), die aan de Boxberger-

Architect Maarten van Harte was een telg uit een

weg woont, vertelde dat na de bouw de eerste decen-

bekende Deventer familie van architecten. Ook zijn

nia om de twee jaar alle rode geglazuurde dakpannen

grootvader Maarten van Harten en vader Herman van

werden weggehaald, op de zolder schoongemaakt en

Harten (allebei wel met een 'n') oefenden dit vak uit.

weer teruggelegd. Dit om de groene aanslag te ver-

Maarten jr studeerde vanaf 1890 voor bouwkundig

wijderen. Door de buurt en bewoners in het dorp werd

ingenieur aan de Polytechnische Hogeschool in Delft.

deze activiteit met verbazing bekeken.

Later vestigde hij zijn kantoor in zijn woning aan de
Assenstraat. Tussen 1890 en 1940 was Van Harte een

¬ Rijksmonument

invloedrijk architect in de stad en omgeving. In eerste

De Lankhorst is een rijksmonument, dit zijn gebouwen

instantie bouwde hij in diverse stijlen, maar op een

die vanwege nationale cultuurhistorische waarde door

gegeven moment ontwierp hij een Jugendstilpand

de rijksoverheid zijn aangewezen als beschermd monu-

in de Kleine Overstraat, waar nu restaurant Safak is

ment. Deze villa heeft een Engelse uitstraling.
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meisjes) dan twee verliefde jongelingen, als derde raam
een echtpaar met een klein kind en als laatste een
bejaard echtpaar.
Het lijkt alsof opdrachtgever Schattenkerk zich heeft
laten inspireren door de luxueuze landhuizen in zijn
geboorteland de Verenigde Staten.
De huidige bewoner heeft het pand laten schilderen
onder auspiciën van de Monumentenwacht. Op het dak
werd al het lood en zink vervangen. Het echtpaar vindt
het goed wonen in De Lankhorst want door de vormgeving -de grote hal met rondom vier woonvertrekkenis het heel leefbaar. Het uitzicht is prachtig: aan de
voorkant richting landhuis De Hoek, aan de achterkant
Architect Maarten van Harte.
Collectie W.J.L. van der Gulden (kleinzoon).

naar het eigen bos en de golfbaan. Dat er vroeger veel
personeel is geweest, blijkt wel uit het extra (smalle)
trappenhuis aan de oostzijde, dat helemaal van het

Ook binnen lijkt het een Engelse jachtvilla, vooral van-

souterrain met de keuken tot aan de zolder loopt. Want

wege de indeling. De grote hal in het midden is heel bij-

daar waren de vertrekken van de dienstmeisjes.

zonder want deze bevat gesneden houten lambriserin-

Op het dak staat nog een luidklok; deze werd tijdens

gen en deurlijsten, een monumentale trap, een schouw

de internaatsperiode gebruikt om de jongelui op vaste

met natuurstenen schoorsteenmantel, tegeltjes met

tijden naar binnen te roepen. Om het terrein werd veel

Bijbelse spreuken en met gesneden houten boezem-

aan sport en andere buitenactiviteiten gedaan.

en kooflijsten. In de woonvertrekken aan de tuinzijde
bevinden zich ook gesneden houten lambriseringen,

¬ Landgoed De Hoek

deuromlijstingen en kooflijsten. Rond de hal liggen vier

Oorspronkelijk maakte De Lankhorst met z'n 7 ha deel

grote woonvertrekken met schoorsteenmantels; aan de

uit van landgoed De Hoek; dit is in 1890 is geveild en

achterzijde is in de tijd van het pensionaat een grote

op de plaats van een van de twee theekoepels werd la-

serre in Engelse stijl aangebouwd.

ter De Lankhorst gebouwd. Dwars over het terrein van

Het landhuis heeft een souterrain met een grote keuken

De Hoek werd de spoorlijn Deventer-Ommen (1910-

en allerlei vertrekjes. Het bestaat verder uit twee bouw-

1935) aangelegd, met een eigen halte voor zowel huize

lagen (totaal vier verdiepingen) opgetrokken vanuit een

De Hoek als De Lankhorst. Rond de villa ligt de 7 ha

samengestelde plattegrond in gepleisterde baksteen.

grond, voornamelijk bosgrond en wat hoger. Overigens

Het zogenaamde schilddak is bedekt met rode platte

ligt bij Wesepe het landgoed Boxbergen-Lankhorst,

Friese geglazuurde pannen en pironnen op de nokhoe-

eigendom van IJssellandschap en het Burgerweeshuis

ken (een piron is een bolvormig keramisch of metalen,

en Kinderhuis te Deventer. Bij Meppel bevindt zich het

op een zuiltje staand ornament op het uiteinde van

buurtschap Lankhorst, maar er zijn geen connecties

een nok). De vensters van het pand zijn voorzien van

bekend.

meerruits bovenlichten en zijn behangen met luiken. De

Aan de voorzijde van de villa liep vroeger een pad

dakkapellen boven de verschillende gevels bevinden

dwars over het huidige gazon, richting boerderij De

zich onder schilddaken met pironnen en zijn voorzien

Pieterman (of Haarbeld) die in 1860 werd gebouwd en

van meerruits vensters.

oorspronkelijk bij landgoed De Hoek hoorde. In 1912

Kosten noch moeite lijken gespaard om van deze villa

is de boerderij verbouwd tot tuinmanswoning voor De

een bijzondere woning te maken. Er zijn bijzondere

Lankhorst. Hier was de moestuin en in de stal werden

houtsoorten gebruikt, de schoorsteenmantels zijn van

de paarden en koetsen van de eerste bewoner Schat-

marmer en op de benedenverdieping bevinden zich

tenkerk gehuisvest. Nu woont hier de familie Scholten.

overal hoge plafonds. Op de eerste en tweede etage

De oprijlaan is verplaatst naar het westen. Voor het

bevinden zich gebrandschilderde ramen van glasbran-

landhuis ligt nu een groot gazon met rugby doelen, dat

der J.J.B.J. Bouvy. Op de eerste etage gaat het om vier

nog herinnert aan het internaat dat hier gevestigd was

historische taferelen en op de tweede verdieping om

tot 2012.

vier overgangen: de eerste van jeugd (twee spelende
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Dagboek december 1944
Uit deze tijd is er een dagboek bekend van mevrouw J.J. van Nijmegen Schonegevel - Rutgers
die vanuit Den Haag naar Deventer was verhuisd.
Dit was vanwege het werk van de heer des huizes
bij het ministerie van financiën dat naar Schalkhaar
was verplaatst. Zij woonden in huize Zonnekamp
-toen de naam van het huis Boxbergerweg 9 - in
de buurt van de Lankhorst, samen met de familie
Meijer uit Schalkhaar. Die moesten hun huis uit
collectie Rudi Steenbruggen

omdat dit werd gevorderd door de NSB-er Rambonnet, ook werkzaam bij het ministerie. Huize De

¬ De eerste bewoners
De eerste bewoners van De Lankhorst was de familie
Schattenkerk. Charles Jacobus Schattenkerk (18581949) was een telg uit een Amerikaanse familie die in
1866 naar Deventer kwam. Hij werd geboren in New
Village in de VS. In Deventer werkte hij later als leraar
geschiedenis. Hij trouwde op 16 juli 1890 met (zeer
gefortuneerde) Geertruid Albertina Johanna Werndly
(1866-1953) uit Olst, een kleindochter van de familie
Teding van Berkhout, die op kasteel Hoenlo in Olst
woonden. Geertruid had in haar jeugd polio gehad
waardoor ze tijdens haar puberteit in een rolstoel
belandde en later moeilijk liep. Overigens belette het
haar niet om het leven te schenken aan zeven zoons.
Zij was een amateurkunstenares. Het paar woonde met
de zoons in Deventer, maar besloot om 'buiten te gaan
wonen' en gaven opdracht aan architect Maarten van
Harte voor een luxe landhuis.
Het echtpaar is na de oorlog naar Deventer verhuisd.
Ze liggen beide begraven op de begraafplaats aan de

Zonnekamp werd op sinterklaasavond 5 december
gevorderd door SS-officieren. de twee families
moesten alles achterlaten en gaan logeren op de
zolder van De Lankhorst. Citaat: "We sjouwden
met koffers en tasschen op kruiwagens en fietsen
naar Schattenkerk. Die hebben nog niets geleerd die zijn nog ingesteld op veel eten en warmte
en zoo en zijn humeurig. Nu moeten ze inschikken
voor 8 personen. Groot huis, groote praatjes, groote vloeken...". Er is op dat moment nog wel een
keukenmeid werkzaam. Op 6 december komt de
Diepenveense veldwachter melden dat de familie
Van Nijmegen Schonegevel weer terug kan naar
hun woning. Die blijkt door de Duitsers in die twee
dagen behoorlijk te zijn misbruikt, zelfs met paarden
op benedenverdieping. Ook de familie Meijer uit
Schalkhaar kan weer terug. Erik Meijer (81),
inmiddels woonacht in Deventer, herinnert zich de
tocht met de kruiwagens naar De Lankhorst nog
goed. Hij was toen zes jaar.

Roeterdsweg in Diepenveen. Twee zoons gingen naar
Nederlands-Indië, een zoon (Hans) emigreerde naar de VS.

Lankhorst als clubhuis bestemmen, maar dat is er nooit
van gekomen. In eerste instantie werd het ingericht

¬ Ankersmit’s Katoenfabrieken

als familiehotel voor leden van de familie Ankersmit

In 1936 werd het huis en de bijbehorende7 ha grond

die in het buitenland woonden. Ook werden er feesten

verkocht aan de N.V. tot Exploitatie van Ankersmit's

gegeven en vrienden van de familie konden er logeren.

Katoenfabrieken, eigenaar van het inmiddels opnieuw

Na de oorlog werd er een grote familiereünie gehouden,

geveilde naburige landgoed De Hoek. De familie An-

volgens Marian Enger-Ankersmit die op de golfbaan

kersmit verwierf zich een hele reeks landgoederen in

woont. De familie Schattenkerk woonde echter in die

Diepenveen, Olst en elders. Dat betekende een solide

tijd nog wel op De Lankhorst, in ieder geval tijdens

belegging, jachtterreinen en vermeerdering van status.

de oorlogsjaren. In het najaar van 1944 werd het huis

In dat geheel vormde De Lankhorst een klein deel. Mo-

gevorderd door Duitse officieren, die ook het antiek en

gelijk hing de verkoop van Schattenkerk samen met de

zilver van de familie Schattenkerk confisceerden.

financiële crisis in die tijd. Op landgoed De Hoek was
in 1934 inmiddels de Sallandsche Golfclub 'de Hoek'

¬ 'Chalet De Lanckhorst'

opgericht door de heren Diderik Ankersmit, Jan van der

Na de oorlog hield de familie Ankersmit een grote

Lande en Simon van Groningen. De golfclub wilde De

familiereünie in De Lankhorst. Daarna werd het huis
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verhuurd aan Jan Barend Schalij, directeur van de
Deventer Schouwburg en tevens exploitant van hotel
De Leeuwenbrug in de stad. Schalij verbouwde het
landhuis tot hotel-restaurant 'Chalet de Lanckhorst',
dat in mei 1947 werd geopend. Het bestuur van de
Sallandsche Golfclub bood ter gelegenheid van de
opening een smeedijzeren kunstwerk aan, de '19th
hole', de populaire benaming voor clubhuis/bar van
een (18-holes) golfbaan. Dit kunstwerk kreeg een plaats
boven de blauwe bar van het Chalet. Voorwaarde van
de gift was wel dat, mocht het hotel gesloten worden,
het kunstwerk werd teruggegeven aan de club. Daar
hangt het dan ook nu, boven de ingang van de zaal in

Achterzijde De Lankhorst rond 1981. Foto familie Engel.

het clubhuis.
Volgens overlevering was Jan Schalij een joviale persoonlijkheid. Hij liet bijvoorbeeld zijn gasten van het
station in Deventer halen met een bijzondere auto, La
Salle (General Motors). Schalij overleed echter in 1948
onverwacht op 41-jarige leeftijd en kort na de opening.
De heer Claassen beheerde het familiehotel tot ongeveer 1958. Daarna woonden er leden van de familie
Ankersmit, waaronder Hendrik Jan Ankersmit. Na hun
huwelijk in 1963 woonde hij hier met zijn echtgenote,
tot hij - toen de Ankersmits Katoen Fabriek in 1965
sloot - naar Amsterdam verhuisde.
Daarna werd De Lankhorst enige tijd verhuurd aan
psychiater Jan Prins en zijn toenmalige Zweedse
echtgenote Christina, barones Von Rosen en haar vier
kinderen. Prins werkte bij Psychiatrisch Ziekenhuis
Brinkgreven en werd hier later enige tijd directeur. Zij
verhuisden in 1977.

¬ Brandweer
Toen het landhuis in 1977 weer leeg kwam te staan,
maakte architect Jan Diederik Postma - tevens voorzitter van de golfclub van 1970-1981 - een plan om
in het huis appartementen te maken, maar dat is niet
uitgevoerd. Wel werd het huis te huur gezet via een ad-

Achterzijde De Lankhorst vlak na de oorlog.
Collectie Rudi Steenbruggen.

vertentie De Telegraaf (15 april 1970) door makelaarskantoor G.J.D. Eggink in Deventer, die directeur c.c.

Diepenveense vrijwillige brandweer er. Theo Hoetink,

rentmeester was van de vennootschappen waarin de

toen lid van de brandweer, weet zich dat nog goed te

Ankersmits hun landelijke bezittingen hadden onderge-

herinneren.

bracht. Volgens de advertentie heeft het 'chalet' op dat
moment op de begane grond vier zalen, hall, keuken en

¬ Familie Engel

bijkeuken en op de verdiepingen twaalf slaapkamers.

In 1981 verkocht Ankersmit's Landgoederen BV het pand

Volgens de makelaar was het 'bij uitstek geschikt voor

aan het echtpaar Engel-Van Gendt, dat eerst in Amster-

de vestiging van o.a. een opleidingscentrum, conferen-

dam woonde en daarna enkele jaren in Engeland. Ze

tieoord of vakantieverblijf'.

zochten weer een pied-à-terre in Nederland en vonden

Of erop is gereageerd is niet bekend. In ieder geval

dat in Diepenveen. Jaap en Martje Engel lieten het vrij-

stond De Lankhorst vanaf 1977 leeg en oefende de

wel uitgewoonde huis restaureren in de originele staat.
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De hal ten tijde van het Jongenspensionaat (1989-2012). Foto Cees Baars/De Stentor.

Ze deden dat met kennis van zaken (Jaap Engel was

voornamelijk jongens (maximaal 25, in het begin ook wel

bouwkundige en jurist) en met veel liefde en toewijding.

meisjes) tussen de 12 en 18 jaar, die op school mindere

Ze woonden met hun twee kinderen tijdelijk op de boven-

studieresultaten hadden of van wie de ouders in het

verdieping.

buitenland woonden.

Op een gegeven moment ontstond er brand op de parterre,

In het internaat heerste volgens de directeur De Jongh

ontdekt door de overburen Scholten. Toen kwam het goed van

orde en strenge regelgeving. De jongens gingen in De-

pas dat de brandweer er had geoefend, want de brandweer-

venter naar de middelbare school (toen het Geert Grote

lieden wisten precies hoe de villa in elkaar stak. Gelukkig was

College) en kregen een 'gedegen' opvoeding. Bij officiële

er alleen waterschade. Tijdens de verbouwing werd ook de

gelegenheden droegen ze een internaatstrui en de oude-

keuken vernieuwd, deze lag in het souterrain.

re jongens een roodblauw gestreept Holterhoekcolbert

In 1988 werden de luiken aan het achterkant van het huis ge-

met stropdas. Voor het pand ligt nog steeds een groot

schilderd, de voorkant moest nog aan de beurt komen. Maar

gazon met rugbypalen en hockeydoelen.

voor het zover was, besloot het echtpaar Engel in 1989 het

In augustus 2012 werd het internaat beëindigd en het

huis te verkopen en het gezin verhuisde naar Olst. Vanwege de

huis te koop gezet. De huidige bewoners zochten een

diverse schilderkleuren op het huis werd het in de omgeving

oud landhuis in de omgeving van Deventer en dat werd

wel 'Villa Kakelbont' genoemd.

De Lankhorst.

Op dat moment was de Sallandsche Golfclub, die inmiddels
een nieuw clubhuis had laten bouwen, niet meer geïnteres-

¬ Met dank aan:

seerd in de aankoop van het pand. Het naburige landgoed De

Voormalige bewoonster Martje Engel-van Gendt, de

Hoek was inmiddels door Ankersmit's Landgoederen in 1986

huidige eigenaar, Erik Meijer en 'buurvrouw' Marjan

verkocht aan de AMEV en IJssellandschap.

Enger-Ankersmit.

¬ Internaat

¬ Literatuur

Na vertrek van de familie Engel kwam het huis leeg te

Residence, september/oktober 1993. nr 4, pag. 148-156

staan. De nieuwe eigenaar werd Peter M. de Jongh, die

W.J.L. van der Gulden, Maarten van Harte, architect. 2009

het pand in 1989 voor 780.000 gulden kocht en hier zijn

Spelen rond de eik. 75 jaar Sallandsche Golfclub 'De Hoek'.

'Jongenspensionaat 'De Holterhoek' vestigde, voorheen

Deventer 2009 Marjan Enger-Ankersmit, Landgoed De Hoek

in Den Dolder. Met zijn vrouw richtte hij het landhuis he-

en het ontstaan van de Sallandsche Golfclub. Deventer

lemaal in Engelse stijl in en aan de achterzijde werd een

2015. pp 107.

grote serre aangebouwd. In de tuin werd een tennisbaan

Via internet: informatie kleinkind Carol Gutman (dochter van

en cricketveld aangelegd. In het internaat woonden

zoon Henry Carel [Hans] Schattenkerk 1896-1972).
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