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In deze Nieuwsbrief onder meer

- Boerderij De Plegcht (anno 1869)

-  Ontstaan van de begraafplaats aan de Roeterdsweg

-  Hoveniersbedrijf en bloemenwinkel Krommendijk 

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

nr. 43 november 2020

DiepenvEens

Hoveniersbedrijf en bloemenwinkel ‘Krommendijk’ aan de Wetermansweg
(Collectie Krommendijk)

Voorwoord

¬  In deze Corona-periode was het ook voor de redactie 

van de DiepenvEens enigszins improviseren. Omdat het 

credo nog steeds luidt ‘thuis werken waar dit kan’, heb-

ben de redactieleden voor deze uitgave elkaar slechts 

online ontmoet. Desondanks denken we weer een fraai 

gevarieerd nummer met flarden uit de Diepenveense 

historie te hebben samengesteld.

Naast de vaste rubrieken en twee tot droefheid stem-

mende In Memoria, vormen drie achtergrondartikelen de 

kern van deze publicatie. Zo licht Wim de Weerd, vanuit 

zijn drive om Diepenveense historie uit alle daarvoor 

beschikbare bronnen op te halen, de geschiedenis van 

Boerderij De Plegcht (anno 1869) aan de Sallandsweg 

toe. 

Gon Jellema beschrijft in haar artikel het ontstaan van 

de begraafplaats aan de Roeterdsweg, en leert ons 

daarmee tevens waarom het zo moeilijk is om aan 

goede oude foto’s hiervan te komen. 

Tenslotte schrijft Harry Mulder over hoveniersbedrijf en 

bloemenwinkel Krommendijk dat tot 35 jaar geleden 

op de Platvoet aan de Wetermansweg gelokaliseerd 

was. Dit doet hij door herinneringen op te halen met de 

inmiddels 92-jarige Ab Krommendijk.
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Uitnodiging voor de jaarvergadering op donderdag 12 november 2020

In de vorige DiepenvEens (nr. 42) was de uitnodiging 

opgenomen voor de jaarlijkse Algemene Ledenverga-

dering (ALV), te houden op 9 april. Voor de leden van 

onze vereniging waren de agenda, de notulen van de 

jaarvergadering 2018 en het jaarverslag van 2019 als 

inlegvel bijgevoegd. Door de COVID-19 maatregelen 

die medio maart van kracht werden, was het bestuur 

echter genoodzaakt om de jaarvergadering tot nader 

order uit te stellen. 

Inmiddels zijn we een half jaar verder, is het corona-

virus nog steeds aanwezig en blijven de maatregelen 

die door het Kabinet zijn getroffen onverkort van 

kracht. Ondanks deze situatie ziet het bestuur moge-

lijkheden om de ALV nog dit jaar te laten plaatsvinden. 

De belangrijkste factor waarmee rekening moet wor-

den gehouden is de zaalcapaciteit bij het Kulturhus. 

Hiervoor geldt het protocol dat door het stichtings-

bestuur van het Kulturhus is opgesteld om te kunnen 

voldoen aan de eisen van de anderhalve meter econo-

mie. Als bestuur van de Historische Vereniging hebben 

wij de taak ervoor te zorgen dat de aanwezige leden 

zich houden aan de ter plekke geldende richtlijnen.

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de uitgestelde 

Algemene Ledenvergadering die op donderdag 12 

november aanstaande gehouden wordt in het Kultur-

hus. De relevante documenten voor deze besluitvor-

mende vergadering blijven dezelfde als die die met de 

DiepenvEens nr. 42 ter beschikking zijn gesteld. Deze 

liggen, evenals het financieel jaarverslag, ook ter inza-

ge in de zaal. De Algemene Ledenvergadering begint 

om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. 

Vanwege de coronamaatregelen wordt u verzocht zich 

voor de ALV te willen aanmelden bij de secretaris, 

secretariaat@historischeverenigingdiepenveen.nl, tele-

foon 06 55793155 of bij de penningmeester, penning-

meester@historischeverenigingdiepenveen.nl, telefoon 

06 30062124. Indien het aantal aanmeldingen groter 

is dan het beschikbaar aantal plaatsen in de zaal, dan 

is de volgorde van aanmelding bepalend. Wanneer u 

niets van het bestuur hoort, kunt u ervan uitgaan dat 

u een plaats heeft. Uiteraard is het ook mogelijk om 

schriftelijk uw standpunt bekend te stellen.

Vanwege de beperkte zaalcapaciteit door de corona-

maatregelen heeft het bestuur besloten dat er deze 

keer geen lezing aansluitend op de jaarvergadering 

plaatsvindt. We vragen om uw begrip voor deze be-

slissing.

Het bestuur
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Korte berichten

¬ Knipselboek 2019

Hoewel de Knipselgroep begin maart al de inhoud 

voor het knipselboek 2019 gereed had, stagneerde de 

voortgang doordat het bedrijf dat het drukwerk ver-

zorgt door de coronamaatregelen de productie moest 

aanpassen. Inmiddels is men met het drukken begon-

nen, maar naar het zich laat aanzien zal daarna het 

inbinden voor vertraging zorgen. Het goede nieuws 

is wel dat tijdens de ALV op 12 november a.s. een in-

kijkexemplaar beschikbaar is. Wanneer de boeken bij 

de bibliotheek en het Woon- en Zorgcentrum Sparren-

heuvel zullen liggen is nu nog niet in te schatten.

¬ Schoolwandeling

Ook het goede gebruik dat jaarlijks in september 

leerlingen van de beide basisscholen een historische 

wandeling door het dorp maken wordt door de coro-

namaatregelen verstoord. In overleg met de school-

hoofden is besloten om deze niet te laten doorgaan en 

te verschuiven naar voorjaar 2021, als de situatie dit 

toelaat uiteraard.

¬ Verhalen uit Salland

Er is en nieuw boek verschenen waarin 295 interviews 

met mensen uit de Sallandse IJsselstreek (waarvan 18 

Diepenveners!) zijn gebundeld. Het is een omvangrijk 

boek met veel verhalen en foto’s van bewoners uit de 

Sallandse IJsselstreek. In het gebied van Diepenveen 

tot en met Windesheim zijn deze verhalen tussen 2012 

en 2019 opgetekend door journalist/columnist Hans 

van der Heijden uit Oldenzaal. De verhalen zijn inge-

deeld naar de volgende thema’s: bedrijven, beroepen, 

bijzondere verhalen, hobby, kunst en cultuur, levens-

verhalen, natuur, vrijwilligers en sport. Daarmee biedt 

dit boek een levendig beeld van het wonen, werken en 

recreëren in de mooie Sallandse IJsselstreek gedu-

rende de afgelopen 10 jaar. De winkelverkoopprijs 

van het boek is € 24,50 en het is o.a. verkrijgbaar bij 

Praamstra te Deventer en Korten te Olst.



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

In memoriam 

Twee oud-bestuursleden zijn in de afgelopen maanden overleden: Ben Droste op 6 maart en Hans Ekkel op 15 juni.  

Allebei waren ze Neerlandicus, dichter en schrijver en als zodanig hebben ze veel  betekend voor de historische 

vereniging. Oud-bestuurslid Lamberthe de Jong schreef een korte levensbeschrijving met een persoonlijke herinnering 

aan deze twee import-Diepenveners. 

¬ Ben Droste 1933-2020

Ben Droste maakte op 

de Diepenveners een 

bijzondere indruk. Wie 

herinnert zich niet zijn 

sonore stem, zijn tuin-

broeken en 'barokke' 

schrijfstijl? En wie zijn 

boslandgoed 'De Ra-

venbosch' aan het Ran-

derpad heeft bezocht 

herinnert zich vast zijn 

kleurrijke woning en 

het zelfgetimmerde 

schrijvershuis. Hier schreef Ben zijn artikelen voor 

de Nieuwsbrief/DiepenvEens en enkele bijzondere 

romans. Het bestuur werd jaarlijks bij hem uitgenodigd 

voor een kampvuur. 

Bernardus Wilhelmus Antonius (Ben) Droste werd op 

5 juli 1933 in Lobith geboren. Als kind wilde hij naar 

de missie, hij werd priester, studeerde Nederlands en 

werkte als docent. Toch besloot hij uit te treden, hij 

trouwde en werkte in een boekhandel, uitgeverij en bij 

Humanitas in Amsterdam. In 1993 kon hij met de VUT 

en hij verhuisde met echtgenote Toos van De Bilt naar 

Diepenveen. 

Bij een buurtfeest had hij de geschiedenis van zijn 

boslandgoed -ooit de plek van een vossenfarm- opge-

tekend. Buurman Wim Roetert betrok hem daarom al 

snel bij de net opgerichte vereniging. Droste werd ad-

viseur en hield zich in 2000 bezig met de herdenking 

van 600 jaar Vrouwenklooster. Later werd hij lid van 

de PR-groep en bestuurslid tot 2018. Hij redigeerde 

publicaties en schreef samen met Jan Jansen in 2008 

het boek Diepenveensche Tabak Centrale. 

Droste schreef ook enkele  romans, o.a. Aarzelend 

licht en de trilogie De weg binnendoor. Hij won met het 

gedicht 'Rondgang' in 2016 als outsider de Deventer 

dichterswedstrijd en dat resulteerde in de dichtbundel 

Pitten doorslikken. 

'Schrijver schrijnwerker' Ben Droste overleed op 6 

maart 2020 op De Ravenbosch.

¬ Hans Ekkel  (1932-2020)

Leraar Nederlands en 

dichter Hans Henk 

Ekkel was vanaf het 

eerste uur bestuurs-

lid. Een nuchter, wijs 

en 'geletterd man', 

anders dan de 'echte 

Diepenveners' in het 

bestuur. Binnen de 

PR-groep had hij een 

grote inbreng. Uit eigen 

ervaring -hij leerde 

hoe een gedichten voor te dragen- weet ik dat hij een 

uitstekend onderwijzer is geweest.

Ekkel werd op 14 oktober 1932 geboren in Twello, ging 

naar de Rijkskweekschool en behaalde zijn MO-A en 

-B Nederlands. In Deventer gaf hij les op het gymnasi-

um en de MMS en op het Alexander Hegius Lyceum. 

Hij eindigde zijn onderwijscarrière in 1989 als rector 

van de scholengemeenschap Midden IJsel voor dag- 

en avondonderwijs voor volwassenen. In 1968 betrok 

het gezin met zoon Laurens en dochter Sandrijn een 

woning op de Burg. Arriensweg. Zoals veel docenten 

schreef ook Ekkel  mee aan een aantal (financieel 

succesvolle) leerboeken, waardoor hij in 1976 een 

bungalow aan De Nieuwe Aanleg kon laten bouwen.  

Jaren na zijn pensioen schreef hij Frans leren zonder 

studeren (2003). Net als zijn broer Frits dichtte Ekkel, 

in eerste instantie voor echtgenote Janneke Boers 

(yogalerares); later publiceerde hij drie bundels. In 

Tuinfeest  (2006) staat het sfeervolle gedicht 'Diepen-

veens kerkje'. 

Het 600-jarig bestaan van het vrouwenklooster Diep-

enveen was aanleiding voor de eerste publicatie van 

de vereniging. Hans dook  in de archieven,  bezocht 

met Wim Roetert zesentwintig boerderijen en schreef 

de tekst. Dat resulteerde in Bezit van het Vrouwen-

klooster Diepenveen. Oude erven op het platteland in 

2000. 

Hans Ekkel overleed op 15 juni 2020, ruim drie maan-

den na echtgenote Janneke.

Fotografie Cees van der Lelij
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Boerderij De Plegcht  aan de Sallandsweg in Diepenveen                                                                                            
Wim de Weerd

¬ Naam van de plek waar het klooster 
 werd gebouwd.   
                                                                                            
Op 17 juni 1400 kwamen de zusters van het Meester 

Geertshuis uit Deventer bij elkaar en vernamen het 

besluit van Johannes Brinkerink om een vrouwenkloos-

ter te bouwen. Hiervoor koos Brinkerink een stuk land, 

eigendom van het Meester Geertshuis1, dat was gelegen 

te Diepenveen, een “uur  ten Noorden van Deventer”. 

De grond heette de Plegt 2 en was een leen van den proost

der St. Lebuinuskerk. De zusters hadden het enkele 

jaren daarvoor gekocht, gedeeltelijk van stadsgenoot 

Gerrit Scheidemaker en gedeeltelijk van de broeders van 

het Heer-Florenshuis.  De bedoeling was het als weide-

grond te gebruiken. Alle zusters waren enthousiast met 

het voorstel van Brinkerink. Eén van de eerste maatre-

gelen van Brinkerink was, den ouden Wolterken, die de 

Plegt in pacht had en er met zijn vrouw en twee kinderen 

woonde, af te kopen. Voor een luttele som deed de 

grijsaard afstand van zijn recht, en onmiddellijk daarop 

kon men enthousiast met het werk beginnen… 

1 Bijna alle zusters woonden daarvoor in Deventer in het Meester Geertshuis: het huis dat Geert Grote aan deze vrouwen ter beschikking had gesteld.
2 De naam de Plegt werd later ook geschreven als Plecht en Plegcht. De huidige bewoners gebruiken nu de naam Plegcht.  Het  is een oud Nederlands 

 woord voor een scheepsdek van een vaartuig. Het is verassend dat deze naam hier werd gebruikt voor dit stuk grond. Oude Middeleeuwse percelen 

werden bijna altijd genoemd naar uiterlijke vorm of andere kenmerken zoals de gesteldheid van de grond. In dit geval werd het perceel aan de oostkant 

begrensd door de wetering die bij beide (huidige) bruggen een ronde bocht maakt om het hoger gelegen zandduin waar het klooster werd gebouwd. 

De wetering ter plekke “tekent” de vorm (de ene helft) van het dek van een schip (met het water ernaast) hetgeen mogelijk de naam verklaart.
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Bovenstaande tekst komt uit het boek: Johannes 

Brinkerink en zijn klooster te Diepenveen, geschreven 

door Dr. W.J. Kuhler, Leiden 1909.  Kuhler beschrijft in 

dit boek het leven van de zusters, waarbij hij als bron 

een 16e-eeuws Diepenveens handschrift HS gebruikt, 

een boek met ca vijftig biografieën (vitae) van de 

kloosterzusters en van Johannes Brinkerink. Sterk 

gerelateerd aan dit boek is een nauw verwant ander 

handschrift HS.D dat uitgegeven werd door D.A. Brin-

kerink, Groningen 1904. Beide originele handschriften 

bevinden zich in het stadsarchief van Deventer. Daar-

naast is er ook een derde boek (handschrift) bewaard 

gebleven dat zich bevindt in de Koninklijke Bibliotheek 

in Brussel. Deze drie interessante geschriften uit de 

16e eeuw, vertellen ons veel over de geschiedenis van 

het klooster in Diepenveen. Na de reformatie en het 

vertrek van de Spanjaarden uit deze streek zijn veel 

oude boeken opgeruimd. Deze exemplaren bleven 

gelukkig bewaard en lagen eeuwenlang in privécol-

lecties. Deze handgeschriften over het klooster in Die-

penveen werden pas aan het begin van de 20e eeuw 

openbaar door de uitgaves van Kuhler en Brinkerink.

¬ Boerderij  De Plegcht                                                                                                                                          
In de vorige uitgave van DiepenVeens (najaar 2019) 

werd al verteld over Willem (2) Kruissink en zijn gezin 

op het Rander Klooster in het Dorp Diepenveen. 

Willem  was een vermogend man en bezat veel 

landbouwgrond waarop hij drie boerderijen liet 

bouwen; als eerste, voor zijn oudste zoon Lammert 3,

werd in 1869 De Plegcht aan de (huidige) Sallandsweg 

gebouwd. In het voorhuis is een steen ingemetseld 

met de namen van Willem Kruissink en zijn vrouw 

Harmina Daggert en het jaartal 1869. Willem pakte 

groots uit met deze boerderij. Het is een karakte-

ristieke IJsselhoeve, een zogenaamde T-boerderij, 

en het is een bijzonder fraai voorbeeld van hoeves 

zoals deze in de tweede helft van de 19e eeuw veel 

in onze IJsselvallei werden gebouwd 4. De ruim 

opgezette boerderij bevatte oorspronkelijk ook een 

landheerkamer (lanterskamer), zodat de eigenaar 

er in de zomermaanden ook zelf kon vertoeven. De 

ruimte en ook de veranda voor de ingang werden 

o.a. door de ‘hoge heren’ gebruikt als jachtkamer 

om onder genot van sterke drank ‘te chillen’.                                                                                                                                        

Willem noemde de boerderij De Plegcht dus naar de 

grond waar in het jaar 1400 de kloosterzusters neer-

streken. Maar hoe kwam Willem aan die naam ? Alleen 

in de zusterboeken stond deze naam De Plegcht (de 

Plegt) en deze boeken werden pas in het begin van de 

20e eeuw openbaar. Willem was geïnteresseerd in de 

geschiedenis van het klooster. Hij woonde natuurlijk 

ook al zijn hele leven op een kloosterboerderij (Rander 

Klooster). Mogelijk kwam er informatie vanuit de fa-

milie Antonius Matthaeus 5.  Vader en zoon Matthaeus 

hadden veel belangstelling voor de oude geschriften 

uit de late Middeleeuwen. Vader schreef  in 1707 een 

boek waarin hij ook over de geschiedenis van het 

klooster behandelde. Ook zijn zoon, die op Roobrugge 

woonde, had een warm hart voor het voormalige 

klooster en hij zorgde middels een nalatenschap dat 

de oude vervallen kloosterkapel in 1720 gerestaureerd 

kon worden. Boven de oude ingang werd een fraaie 

steen aangebracht die herinnert aan de restauratie 

destijds. Als ik in de kerk ben, kijk ik altijd even naar 

de hardstenen drempel bij deze oude ingang. Deze is  

bijzonder fraai glad uitgesleten door al die voetstap-

pen in al die eeuwen. De wapenschilden van Matheus 

en Van Hurk (van zijn vrouw) op het blauwe hardsteen 

boven de deur, die herinnert aan deze restauratie, zijn 

in de Franse tijd weggekapt 6.

3 Willem bleef wel steeds de eigenaar.
4 Ook werden veel oudere Saksische boerderijen in het midden van de 19e eeuw omgebouwd tot een IJsselhoeve (een z.g. T-boerderij), door een 

nieuw woongedeelte (voorhuis) haaks op het achterhuis te plaatsen. Hierdoor werd het woongedeelte aanzienlijk vergroot. Vergelijking van de met-

selstenen van voor- en achterhuis vertelt ons vaak de geschiedenis. Zijn de stenen niet gelijk dan was het achterhuis oorspronkelijk een Saksische 

boerderij. 
5 Antonius Matthaues (sr), hoogleraar in Leiden, had grote belangstelling voor de geschiedenis van het Diepenveense vrouwenklooster. Dit kwam 

omdat zijn zoon (met dezelfde voornaam) hoogleraar op het Atheneum in Deventer was, en vlakbij op het buitengoed Roobrugge woonde. Matthaeus 

sr schreef in 1707 een boek over de Brabantse hertogen. Verassend is dat hij (vanaf blz.225) ook over de geschiedenis van het klooster schrijft. De 

vitae van Elisabeth van Heenvliet en het opmerkelijke verhaal van haar jonge zusje Liesbeth die op zeer jeugdige leeftijd in het klooster kwam wonen, 

worden zeer uitvoerig beschreven. Verder bevat het boek het Necrologium , een lijst met namen en de data van overlijden, van alle nonnen die in 

het klooster hebben gewoond. Matheus (jr) was  rector van het Atheneum in Deventer. Dankzij zijn gulle nalatenschap is in 1720 de kloosterkerk in 

Diepenveen hersteld. Matheus (jr) werd in de Bergkerk begraven waar de zeer fraaie grafsteen nog steeds te bewonderen is.
6 De Fransen moesten destijds na de Franse revolutie niets meer hebben van de oude adel (Liberté- Egalité-Fraternité -- vrijheid gelijkheid  broederschap).
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De namen van twee andere boerderijen die Willem (2) 

daarna liet bouwen hadden ook weer een verwijzing 

naar het vrouwenklooster namelijk Klein Klooster 

naast het Budde-kerkhof bij het begin van de huidige 

Smijterweg en  boerderij  Midden Klooster (op de plek 

van de huidige Lambertus van Bommelweg) voor zoon 

Jan, beide dus op de plek van de huidige woonwijk 

Hemeltjenskamp. Het perceel waar deze wijk werd ge-

bouwd, was een deel van de veel grotere Mollenkamp 

(Molenkamp) , een zeer uitgestrekt perceel grond 

tussen de Diepenveensche Molen en de Molenkolk. 

In een zeer oude akte in het Cartularium uit 1442 van 

het Diepenveense klooster wordt deze Molenkamp al 

genoemd (zie ook: ’t kump veur de bakker, blz 12). De 

boerderijen Klein Klooster en Midden Klooster zijn in 

de jaren zestig verdwenen i.v.m. de bouw van de wijk 

Hemeltjenskamp.

¬ Bewoners van boerderij De Plegcht                                                                                                                          
De eerste bewoners  van boerderij De Plegcht in 1869 

waren Lammert Kruissink (*1839 op Rander Klooster) 

en zijn vrouw Kornelia Roeterd (* 1837 in Voorst).  

Verder woonden op de boerderij o.a. boerenmeid 

Hendrika Nijland en de knechten  Steunenberg  en 

Ten Dam. Twee kinderen van Lammert en Kornelia 

werden op De Plegcht geboren: Harmina (*1872) en 

Gerritje (*1875).                                                                                                                                         

Na het overlijden van Willem (2) Kruissink in 1884 

werden zijn vele bezittingen geïnventariseerd en na 

enige tijd door de nabestaanden (zijn zeven kinderen: 

Lammert, Willemina, Willem, Jan, Gerritje, Janna, en 

Johanna Lammertdinain) in 1886 openbaar geveild 

door notaris Gualtherie van Weezel in hotel Duijm 

in de Keizerstraat te Deventer. In zijn testament had 

Willem bepaald dat zijn vrouw Harmina levenslang 

het gebruik moest houden van de thans door haar 

bewoonde kamer en keuken (in Rander Klooster) en 

het door haar gebruikte schuurtje en zoldertje en van 

de pomp en verder levenslang het recht van over-

gang van het huis naar deze kamer en schuurtje bleef 

houden. Ook zoon Willem (3) bleef bij zijn moeder op 

Rander Klooster wonen. Twee bijzondere percelen die 

geveild werden waren perceel nrs 37 en 38. Nummer 

37: Eene MansZitplaats in de bank nummer 33 in de 

Hervormde Kerk in Diepenveen. Perceel 38 was: Eene 

vrouwenzitplaats op gestoelte gemerkt nummer 36 

in deze kerk. Blijkbaar zaten Willem en Harmina niet 

naast elkaar.
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Boerderij De Plegcht  met 9,6 Ha grond werd voor 

fl 6300 aangekocht door de Albertus Jacob Cost 

Budde, commissaris van politie in Deventer. 

Commissaris Cost Budde ging er niet zelf wonen, 

maar verpachtte de boerderij. Nadat Lammert Kruis-

sink in februari 1887 naar Olst was verhuisd, werden 

landbouwers Antonie Krijt (* 1 -2-1843 in Diepenveen) 

met zijn vrouw Jenneken te Borgel (*1845 in Wilp) de 

nieuwe pachters. Het bevolkingsregister vermeldt vele 

knechten en boerenmeiden, maar geen kinderen van 

het echtpaar. Opvallend  is de 13-jarige boerenmeid 

Gerritdina Johanna Nales (* 1 -10-1874 in Diepenveen) 

die op 16 juni 1888 op de boerderij kwam werken. Zij 

moest al vroeg zelf de kost gaan verdienen. Na de 

lagere school was het voor meisjes (en ook jongens) 

vrijwel onmogelijk om door te leren. Wel konden de 

meisjes vanaf 1872 in Diepenveen op de Naai- en 

Breischool handwerklessen volgen. Gerritdina Johan-

na wordt hier genoemd, omdat haar ouders in maart 

1900 de nieuwe pachters van de Plegcht werden. 

Antonie Krijt en Jenneken te Borgel waren vertrokken 

naar Olst. De nieuwe bewoners waren boerenarbeider 

Jan Nales ( 1844 in Holten), zijn vrouw Johanna Men-

sink, zoon Johan (*1878 in Diepenveen) en de 10-ja-

rige meid Johanna Wieltink (*1890 in Diepenveen).  

Na  het huwelijk van zoon Johan met Antjen Wassink 

kwamen zij ook de Plegcht wonen. Dochter Johanna 

Gerritdina werd op 16 juli 1916 op de boerderij gebo-

ren. Omdat de familie Cost Budde besloot de boerde-

rij te verkopen verhuisde de familie Nales  in dec 1916 

naar buurschap Averlo.

¬ Openbare verkoping van De Plegcht in 1916  

Boerenerve De Plegcht werd in 1916 weer openbaar 

geveild. De inzet was op 26 april en op 11 mei bij toe-

slag, in het koffiehuis van Jan Willem Ooiman aan het 

Kerkplein in Diepenveen.       

                                                                                     

De nieuwe eigenaren van De Plegcht werden Kornelis 

Leefers (*23-05-1883 in Wilsum), van beroep  land-

bouwer en zijn vrouw Gerritjen Keurhorst (*4-03-1894 

in Olst). Verder werkten er ook de knechten Evert 

Kerkdijk en Bernard van Weenum en dienstbode Rika 

Keurhorst. In 1919 werd zoon Jan Engelbert (Jan) 

Leefers geboren en in 1922 zoon Lambertus Gerrit 

(Bertus) Leefers. Het bevolkingsregister 1920-1932 

Rande 230 vermeldt in deze periode in totaal 8 inwo-

nende knechten en dienstbodes. De familie Leefers 

zou lang in Diepenveen blijven wonen en was zeer 

actief en sociaal betrokken in het dorp.  

Zoon Bertus Leeffers nam na de WOII de boerderij 

over van zijn ouders. Het werken met paarden was zijn 

grote passie. Binnen de Diepenveense rijvereniging 

Notaris Immink uit Deventer veilde in 1916 boerderij 

De Plegcht. We zien op de afbeelding het voorblad van 

het veilingboekje. Boerenerve de “Plegcht” bestond uit 

een landbouwerswoning met landheerkamer, warande, 

schuurberg, tuin, rijk dragende boomgaarden, bouw-

en weilanden en akkerhout, liggende in de gemeente 

Diepenvee , buurschap Rande, aan den Stationsweg 

(nu Sallandsweg 15), in de nabijheid van het dorp en 

het station Diepenveen West.  Bijzonder geschikt voor 

villabouw, buitenplaats en bouwterrein.  Groot ruim 

12 Ha. Het geheel werd geveild in 9 percelen. Eerst in 

kolommen en daarna in massa. 

De aanwijzer was pachter Jan Nales. 

Opm. Destijds bleek er nog weinig belangstelling voor 

villabouw. Het geheel werd gelukkig aan een landbouwer 

verkocht. De mooie originele boerderij bleef gespaard.                                                                                              

Een warande is een aaneengesloten niet afgesloten  

jachtterrein waarop de rechthebbende kon jagen met 

uitsluiting van anderen. Hier bij de Plegcht heeft het ech-

ter een andere betekenis:  een aangebouwde overdekte 

ruimte aan de woning (veranda).
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was hij, samen met o.a. Wim van de Noorwijk,  

Berend de Jong, Eppe Harmsen en Gerrit Hofstede, 

actief o.a. bij  huwelijken en bij uitvaarten. Bertus 

zat vaak als koetsier op de bok en er zijn dan ook tal 

van huwelijksfoto’s waarop hij met het bruidspaar 

staat, begeleid door de ruiters van de vereniging.                                                                                                                                     

Moeder Gerritje Leefers-Keurhorst spande de kroon; 

ze was zeer actief in het dorp. Ze was de drijvende 

kracht en voorzitter van de plattelandsvrouwen, secre-

taris van de Naai- en Breischool en medeoprichtster 

van de eerste dorpsbibliotheek die gevestigd werd 

in de Naai- en Breischool en die in 1968 naar het 

dorpshuis verhuisde.

   

¬ Restauratie door de huidige bewoner                                                                                                                                   
In 1991 is boerderij De Plegcht door de familie Leefers 

verkocht aan de familie Spaan. Deze ICT-er en straal-

jagerpiloot verkocht de omliggende landbouwgrond 

en vertrok alweer in 1995. Nieuwe eigenaar werd 

Jan Willem Martens; hij heeft de boerderij fraai laten 

restaureren onder architectuur van Johans Kreek. 

Deze architect woonde destijds aan het Kerkplein in 

Diepenveen. Bij de restauratie zijn de originele vorm 

en stijl van de IJsselhoeve geheel gehandhaafd. De 

grote woonkamer en open keuken (met het grote for-

nuis met centrale verwarming) werden in het achter-

huis (op de oude deel) geplaatst. De kamers van het 

voorhuis met de oude landheerkamer worden gebruikt 

voor slaapvertrekken, kantoor en opslagruimte. Ook 

de warande (veranda) is fraai in ere hersteld (zie de 

foto 1). Oorspronkelijk was deze om de hoek aan de 

zuidkant gesitueerd. Via de warande konden de ‘hoge 

heren’ na de jacht door de buitendeur in de landheer-

kamer komen. Deze deur is nu niet meer aanwezig. 

Ook restaureerde de huidige eigenaar de vervallen 

schuren en gebruikt hij deze nu voor z’n grote hobby, 

het restaureren van antieke auto’s. 

Het resultaat van de gerestaureerde boerderij is 

bijzonder. Het geheel straalt nog de sfeer uit van de 

oude IJsselhoeve uit de 19e eeuw. Dankzij de familie 

Leefers die hier het boerenbedrijf als laatste uitoe-

fende (en niet besloot tot sloop en villabouw) en in 

het bijzonder dankzij de huidige eigenaar die fors 

investeerde in de restauratie, is deze boerderij een 

bijzonder fraai voorbeeld van een IJsselhoeve met 

vergroot voorhuis (T-boerderij) zoals die hier in Salland 

vanaf 1850 veel werden gebouwd. De IJsselhoeve 

De Plegcht is nu een rijksmonument.

De gemeente Deventer hield dit jaar een verkiezing 

waarbij de burgers het mooiste monument binnen de 

gemeente konden kiezen. Voor mij als liefhebber van 

oude boerderijen was de keuze niet moeilijk. Dat is 

natuurlijk  De Plegcht!

We zien op deze foto uit ca 1930 dat de deur van de landheerskamer 
(rechts in het voorhuis) nog aanwezig is. De oude warande voor 
deze deur is verdwenen (fotograaf onbekend).



N i e u w s b r i e f  n r . 4 3   ¬  1 0

Begraafplaats Roeterdsweg                                                                                            
Gon Jellema

Een begraafplaats is meer dan een omheinde ruimte met 

gras, heggetjes en stenen met namen. Er is geschiede-

nis te lezen van aanleg tot heden. Het verhaal over de 

begraafplaats aan de Roeterdsweg vertelt ook de ge-

schiedenis van het dorp en zijn bewoners. Loop je met 

een andere blik over de paden dan zie je de cultuur-his-

torie van begraafplaatsen in ons land. Ook komen er 

vragen over de mensen achter al die namen in je op. 

Op de Gemeentelijke Monumentenlijst van Deventer 

staat de begraafplaats aan de  Roeterdsweg om zijn 

lokaal historische, anekdotische en groene waarden. 

Het deel van de begraafplaats van na 1932 valt er ook 

onder, vanwege de veranderende grafcultuur van na die 

tijd, die hier zo duidelijk zichtbaar is; meer rechte lijnen 

en anders geconstrueerde grafmonumenten met tegel-

dekken ervoor.

De eerste wet (1828) op de lijkbezorging was alléén 

van kracht voor gemeentes met meer dan 1000 in-

woners. De tweede wet werd van kracht op 1 januari 

1869. Toen ontsprongen de kleine gemeentes de aan-

leg van een begraafplaats buiten de bebouwde kom 

niet meer. In het archief aan ‘Klooster 12’ in Deventer 

zijn alle stukken van de gemeente Diepenveen terug 

te vinden. Tussen de vele gegevens bevinden zich 

ook enkele die 

specifiek over 

de begraaf-

plaatsen gaan, 

onder meer 

bijgaande 

brief van de 

Gedeputeerde 

Staten van 

Overijssel van 

27 Juli 1893. 

Hierin vragen 

zij o.a. naar het 

aantal ge-

meentelijke en 

bijzondere be-

graafplaatsen, 

het gemiddelde 

aantal begra-

vingen per jaar, 

de oppervlakte en de aanwezigheid van een opbaar-

ruimte. De brief geeft ook antwoord op de vraag wan-

neer de Roeterdsweg in gebruik werd genomen: ‘Op 

1 Maart1875 is de oude begraafplaats gesloten en de 

huidige in gebruik genomen.’ De oude begraafplaats 

in deze brief, is de begraafplaats op het Kerkhof ofwel 

het huidige Kerkplein. In hetzelfde geschrift van de 

gemeente, zit de ‘Acte van afstand’ ofwel de aanko-

pen van graven op het Kerkhof, met veel herkenbare 

namen, die terugkomen als eigenaren van de eerste 

graven op de Roeterdsweg.  

De geschriften vertellen over een speurtocht naar een 

goed stuk grond dat, op verzoek van de kerk, het liefst 

op loopafstand moest liggen en droog genoeg was, 

zodat het bij aanhoudend nat weer geen drijvend kne-

kelveld zou worden. De gemeente kocht uiteindelijk 

een stuk land van Stevendina Kruissink, weduwe van 

Willem Roeterd, landbouwster en Willem Kruissink, 

landbouwer, beide wonend te Diepenveen. De grond 

lag dichtbij de kerk en moest ongeveer een halve me-

ter worden opgehoogd. Door het graven van een sloot 

kon dit zonder veel kosten en moeite gerealiseerd 

worden. Dit stuk grond, direct naast de Kleikoele, is 

nog steeds onderdeel van de begraafplaats en is her-

kenbaar aan zijn indeling van 2 x 3 velden naast elkaar 

langs het middenpad.Begin jaren 20 van de vorige 

eeuw was het noodzakelijk om de begraafplaats uit te 

breiden, omdat als gevolg van de groei van het dorp 

het aantal begrafenissen toenam. Met toestemming 

van alle instanties die hiervoor wettelijk aangewezen 

zijn, kon het ernaast liggende perceel worden toe-

gevoegd aan de bestaande begraafplaats. Ook toen 

heeft men het veld moeten ophogen. De weinige oude 

foto’s die van de begraafplaats bestaan, tonen hoe 

met behulp van kruiwagens en een spoortje met kiep-

karretjes en veel handkracht de aanleg ter hand werd 

genomen. Papieren over deze aanbesteding liggen in 

de archiefmappen. De mannen die het werk verricht-

ten, waren werkloze Diepenveners. 

In 1975 was het weer nodig uit te breiden, maar helaas 

was er geen ruimte meer die aansloot bij de bestaan-

de begraafplaats. B&W besloten toen een nieuwe 

begraafplaats aan te leggen aan de Averlose Houtweg 

in een bosperceel met veel Douglasdennen, de ‘Tjoe-

nerhof’. Voor de Roeterdsweg werd bij Gemeentelijk 

besluit vastgelegd dat er alleen nog begraven mocht 

worden in graven die men al bezat. Nieuwe graven 

worden niet meer uitgegeven. In 2020 zijn er nog 

steeds families die gebruik maken van dit recht. 

Het gebruik van de begraafplaats is in een reglement 

vastgelegd. Hierin staan gegevens over de graven 

Afschrift gemeente Diepenveen. Ingevolge 
missive van Gedeputeerde Staten van 
Overijssel van 27 juli 1893. Herkomst: scan 
van Archief Diepenveen, Stads- en Atheneum 
Bibliotheek Deventer(SAB).
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zoals de lengte en breedte en de diepte van het graf 

en wat wel en niet is toegestaan tijdens een begrafe-

nis bv. geen gebruik van drank bij het graf, of samen-

scholing met redevoeringen. Het begraven werd na 

zonsondergang niet of onder strakke regels soms 

toegestaan. Voor deze regels ging de gemeente te 

rade bij de buurgemeente Deventer.  De indeling be-

staat meestal uit een1ste, 2de en 3de klasse graven. 

Diepenveen besloot het, net als in andere dorpen, 

anders te doen. De verkoop van de graven aan de 

Roeterdsweg begon met grote graven. Een grafeige-

naar (een familie of boerderij) kocht een oppervlak dat 

bestemd was voor 6 graven. Hoe die grafruimte werd 

gebruikt, bepaalde de eigenaar zelf. Links achter in de 

grafruimte, werd begonnen met de eerste drie gra-

ven en dan volgden drie graven van links naar rechts 

vooraan. Aan deze werkwijze is niet altijd zo duidelijk 

vastgehouden. Hiervoor zijn meerdere redenen, zoals 

het verlies van grafboeken, slecht leesbare notaties 

of slechte archivering door de gemeente. Families 

hielden meestal ook geen boekhouding bij over het 

grafgebruik. Beheerders en doodgravers maakten mee 

dat ze onverwacht op oude grafresten stuitten. Zo 

werd een graf waar eerst jonggestorven kinderen of 

dood geborenen lagen, per ongeluk toch gebruikt voor 

een latere begrafenis. Deze resten werden dan netjes 

herbegraven onder of naast het nieuwe graf.

Wethouder Derk Roetert die de aanleg van de be-

graafplaats onder zijn hoede had, bepaalde dat 

slechts 1 persoon per graf, en niet 2 of 3 onder elkaar, 

begraven mocht worden. Dit hield verband met de 

ligging van de begraafplaats in een moerassige om-

geving. Door alle veranderingen in het waterbeheer is 

deze regel niet meer noodzakelijk en na de overgang 

naar gemeente Deventer niet meer van toepassing. 

Op velden die later in gebruik werden genomen, wer-

den de regels aangepast om de ruimte op de begraaf-

plaats beter te kunnen verdelen. Men verkocht vanaf 

dat moment een- en tweepersoons graven. Netjes 

strak naast elkaar zonder paden ertussen. Dit is te 

zien halverwege het pad naar achteren lopend op veld 

2. Er waren toen zestig 6 persoonsgraven verkocht. 

Helemaal achteraan links in de hoek vinden we het be-

kende graf met de hondjes (graf van jonkvrouw Cecile 

de Kock). Of dit een grafkelder is of een zandgraf met 

een bijzonder monument, is niet duidelijk, maar de 

fundering doet vermoeden dat er een kelder of ondie-

pe bak onder zit. Ook het laatste graf op de hoek heeft 

vermoedelijk een kelder. Voor dit graf is een aanvraag 

voor de bouw van een kelder in de archieven gevon-

den, maar de toestemming hiervoor niet. De velden 

aan de rechterkant van het pad zijn algemene graven. 

De enige gegevens die in het archief over deze graven 

zijn te vinden, zijn namen van personen die in Diepen-

veen zijn begraven zonder grafnummer uit de peri-

ode na 1917. Het eerste veld, dichtbij de straat, lijkt 

ongebruikt, maar ook hier liggen graven. Zo vertelde 

een vrouw ons dat haar moeder geregeld hier heen 

ging, omdat haar eerstgeboren kind hier begraven 

lag. Van dit veld en een deel van het tweede veld zijn 

geen gegevens bekend. Men vond het kennelijk niet 

van belang die te noteren of deze zijn door verjaring 

van de grafrechten verdwenen of vernietigd. Van het 

laatste veld is wel een digitale namenlijst aanwezig, 

gelinkt aan de op het veld aanwezige graven. Met het 

overlijden van de oude beheerders zijn veel gegevens 

mee het graf ingegaan.

Op het deel dat na 1932 in gebruik is genomen, is 

de indeling in klassen ingevoerd. Rechts van het 

hoofdpad is het eerste veld eerste klasse, dan volgt 

de tweede klasse en dan weer een eerste klasse. 

Hier werd tijdens de Tweede Wereldoorlog een aantal 

graven voor gesneuvelde strijders gemaakt. Verhalen 

hierover zijn al eerder gepubliceerd. 

Over deze periode is niet alles even goed gearchiveerd. 

Of er naast de gesneuvelde vliegtuigbemanningen, 

ook Duitse soldaten hebben gelegen is niet bekend. 

Ook over geallieerde militairen die sneuvelden tijdens 

de bevrijding in onze gemeente, is niets te vinden. Ver-

moedelijk zijn de gevallen bevrijders allemaal in De-

venter bijeengebracht en later naar de grote erevelden 

overgebracht. Een bouwtekening van het monument is 

in ons bezit, maar of de vliegers zijn herbegraven voor 

de opbouw van het monument en wanneer de vliegers 

precies werden begraven, is in de grafboeken niet 

genoteerd. Rechts achter het monument en de eerste 

klasse ligt een aantal rijen derde klasse graven. Ze zijn 

herkenbaar aan de kleine lage lessenaartjes. Helemaal 

achteraan de tweede klasse bevindt zich nog een 

veld met kindergraven. Deze graven zijn wat korter en 

smaller. Hier zijn jonggestorven kinderen, maar ook 

Oude foto van de aanleg van de begraafplaats-uitbreiding door 
Diepenveeners omstreeks 1930. Herkomst: FAG, Historische 
Vereniging Dorp Diepenveen eo.
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doodgeboren baby’s begraven. Zo nu een dan komt 

een moeder bij een van onze restauratiewerkers met 

de vraag waar zij het graf van haar zoon of dochtertje 

kan vinden. De verhalen die dan verteld worden, zijn 

vaak ongelofelijk triest. Als herinnering aan de begra-

ven mensen op het oude deel, van wie geen namen 

bekend zijn, hebben de werkgroepleden een grafdoos 

geplaatst. Dit is een oude opgeknapte doos van ijzer 

of lood met glasruit. In zo’n doos werd een grafkrans 

van koperen of ijzeren geverfde bladen met porselei-

nen bloemen gelegd. Gerrit Jan Halkus heeft door het 

hele land zulke dozen en restanten van grafkransen 

verzameld en opgeknapt. Op onze begraafplaats 

moeten vele van deze dozen hebben gestaan. Toen de 

opruim- en schoonmaakcultuur van de jaren 50 van 

de vorige eeuw zijn intrede deed, waren vele van deze 

dozen aan het roesten en versleten. Dit gaf rommel en 

glasscherven. Opruimen dus. Vaak zijn ze door nieuwe 

regels nu verboden. 

Er zijn veel verhalen te vertellen over de graven en hun 

begravenen. Neem graf no 54 1ste klasse oud. Er zijn 

zes mensen begraven met zes stèles (staande stenen). 

De stenen vertellen wie er liggen met woonplaats en 

data van geboorte, overlijden. Het is het graf van de 

familie Harmsen die op de boerderij de Schapenkolk 

woonde. Deze boerderij lag op de plek waar nu de kin-

deropvang aan de Arriënsweg staat. De grote boom, 

die in het grasveld vlak bij de huizen langs de straat 

staat, stamt nog uit die tijd en is de enige herinnering 

die naar de standplaats van de boerderij verwijst. 

Later is de familie op een boerderij (‘Regen’) aan de 

Schapenzandweg terecht gekomen. De namen op de 

stèles tonen ook hoe verweven de bewoners van het 

dorp met elkaar zijn. Bij toeval kwam de koopacte van 

het graf uit 1901 uit een oude kast tevoorschijn. Die 

werd aan de Historische Vereniging overhandigd door 

een Klein Velderman. Een voorouder was een doch-

ter van de familie Harmsen. Naast de naam Harmsen 

komen de namen Frederiks, Jansen, Willemsen en 

Roeterd voor. Hendrik Roeterd en Hendrika Harmsen 

die hier begraven zijn, zijn de ouders van de twee, 

in graf 003, begraven meisjes Stevendina Roeterd, 

die geboren zijn in respectievelijk 1886 en 1887. Hun 

grafmonumenten zijn een voorbeeld van houten 

monumenten die veel op graven gestaan hebben. 

De huidige replica’s zijn al de tweede replica’s die 

gemaakt zijn. Veel houten monumenten die vervallen 

waren, zijn nooit door de familie vervangen. Een ander 

verhaal vertelde een meneer die het graf van zijn 

ongetrouwde tantes uit 1965 bezocht. In die periode 

had hij de begraafplaats eens uitgebreider bekeken. 

Nu had hij weer rust en tijd was voor een uitgebreid 

bezoek. Lopend langs verschillende opgeknapte 

graven kwam er een herinnering boven uit de periode 

1965. Hij herinnerde zich een curieus graf met een 

gewone houten voordeur; een gelakte voordeur met 

een ronde bovenkant met deurknop, brievenbus en 

een naambordje. Dit grafmonument viel op te midden 

van de houten grafmonumenten. Hij vroeg waar het 

lag om er nog even langs te kunnen lopen. Helaas een 

teleurstelling, dit monument is net als vrijwel alle hou-

ten monumenten verdwenen. Onze Hollandse schoon-

maakacties hebben zonder pardon alle kapotte zaken 

afgevoerd en opgeruimd. Gegevens over het opruimen 

van de grafmonumenten zijn er niet.

De interesse is nu gewekt en hoewel het als een 

vreemd verhaal overkomt, is informatie welkom. Het 

graf heeft waarschijnlijk gelegen op het oude deel 

achteraan op het laatste veld aan de rechterkant. Dit 

zijn graven van voor 1937/38, want vanaf die tijd zijn 

de algemene graven op het nieuwe deel in gebruik. 

Maar ook daar zou dit speciale graf kunnen liggen. 

Foto’s van de begraafplaats zijn helaas zeldzaam. 

Daar fotograferen, was immers ‘not done’.

Graven op de uitbreiding van de begraafplaats. Tekst op het kruis: 
3 unbekante engl. Flieger Gef. am 31 mai ‘42 Herkomst: FAG, 
Historische Vereniging Dorp Diepenveen eo.

De laatste oude graftrommel op de begraafplaats gefotografeerd, in 
2009. Herkomst: Gon Jellema
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Hoveniersbedrijf en bloemenwinkel van Krommendijk                                                                                            
Harry Mulder

Iedereen herinnert zich nog wel de bloemenzaak 

van de familie Berends aan de Schapenzandweg. 

Deze tot tuincentrum omgebouwde zaak is in 2006 

opgehouden te bestaan. Ook de bloemenzaak van 

Flierman aan de Oranjelaan ligt bij iedereen nog vers 

in het geheugen. Het tuiniersbedrijf dat later uitge-

bouwd werd tot een planten- en bloemenwinkel met 

bloemsierkunst heeft maar liefst 70 jaar bestaan. Op 

27 juni 2020 sloot dit bedrijf definitief zijn deuren. 

Niet iedereen heeft de bloemenzaak van Ab en Betsij 

Krommendijk op de Platvoet gekend. Inmiddels is het 

al weer 35 jaar geleden dat dit bedrijf, gelegen aan de 

Wetermansweg nabij de IJsseldijk, ophield te bestaan. 

Ab Krommendijk, inmiddels 92 jaar, kan zich nog wel 

het één en ander herinneren over die periode. Onder 

het genot van een kopje koffie vertelt hij over de histo-

rie van het hoveniersbedrijf en zijn bloemenwinkel.  

¬ Aan de Molenweg  

Ab Krommendijk is op 15 augustus 1928 geboren in 

een boerderijtje aan de Molenweg in het gebied waar 

in de jaren 60 van de vorige eeuw de wijk Hemeltjens-

kamp is gebouwd. Het adres van de familie Krom-

mendijk was toen Dorp 45, na de omnummering op 

1 mei 1956 werd Molenweg 29 het adres. De vader 

van Ab, Garrit Krommendijk, bezat een boerderij met 

6 koeien, 1 paard, 3 zeugen en kippen. Ook verkocht 

de familie eigen fruit, groenten en aardappelen. Garrit 

trouwde op 28 oktober 1922 met Riek Keurhorst uit de 

Bockhorsterstraat in Olst. Zij kregen zes jongens en 

een meisje dat kort na haar geboorte is overleden. Ab 

was de vierde in rij. Garrit Krommendijk was de zoon 

van Gerrit Jan Krommendijk (1858-1920) en Jenneken 

Kroeze (1865-1956). De moeder van Ab, Riek Keur-

horst, heeft voor haar huwelijk als kokkin op huize De 

Roobrug aan de Sallandsweg gewerkt. Daarna werkte 

ze in de keuken van De Bloemendal aan de Oranje-

laan, daar waar nu café Cheers is.

Arie Krommendijk, de jongste broer van Ab is geboren 

op 12 juni 1942 en was de beoogde opvolger voor het 

boerenbedrijf van zijn vader. Door bouwplannen van 

de gemeente Diepenveen moest de boerderij van de 

familie Krommendijk wijken, waardoor Arie op zoek 

ging naar een andere geschikte locatie. Hij trouwde 

op 27 november 1964 met Dinie Winterman en zij 

bewoonden vanaf die tijd hun nieuwe onderkomen, 

een boerderij aan de Ganzekooisweg 16, waar eerder 

Johan Wassink woonde. Als jonge boer van 22 jaar 

kon hij daar zijn bedrijf uitbreiden. Een jaar eerder al 

had hij de veestapel van zijn vader daarnaartoe ge-

bracht. Zijn ouders en oudere broer Derk verhuisden 

in die periode naar de Driehoeksweg en korte tijd later 

viel de boerderij aan de Molenweg ten prooi aan de 

slopershamer. 

¬ Van dorp naar Platvoet
Ab was 14 jaar toen hij in het laatste leerjaar van de 

lagere school (bij meester Linthorst) een oogje kreeg 

op zijn klasgenootje Betsij Krommendijk, eigenlijk 

Beatrice genaamd. ‘Het was een lieve meid, een 

schoolvriendinnetje zo gezegd. Op een middag zei 

ik tegen haar zei: je moet bij ons thuis komen kijken, 

want ik heb een broertje gekregen. Mijn jongste broer 

Arie was toen net geboren’. Aanvankelijk wilde Betsij 

niet meekomen, maar Ab zei: ‘Kom maar kijken, dat 

zou mijn moeder best leuk vinden. Mijn moeder vond 

haar ook wel een leuke meid en toen zei ik tegen 

Betsij: je mag wel eens wat vaker komen en dat deed 

ze. We zijn in de jaren daarna verder naar elkaar toe 

gegroeid’. Ab en Betsij hadden dezelfde achternamen 

maar zijn niet direct familie van elkaar. Betsij is in Olst 

geboren op 8 december 1928, maar doordat haar 

moeder, Gerritje van den Esschert, op 21 mei 1938 

hertrouwde met Johan Krommendijk kende iedereen 

haar als Betsij Krommendijk. 

Ab en Betsij 50 jaar getrouwd in 2001 Collectie Krommendijk
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Vanaf die tijd woonden Betsij en haar moeder op de 

Platvoet en ging zij in Diepenveen naar de Dorps-

school, waar ze Ab heeft leren kennen. 

Johan Krommendijk (geboren in 1900) had een ho-

veniersbedrijf op de Platvoet en was een neef van 

Garrit Krommendijk, de vader van Ab. Johan is na zijn 

schoolperiode begonnen als knecht onder tuinbaas 

Reijer Dorresteijn voor Baron Stratenus op Nieuw Ran-

de. Daar heeft hij van 1919 tot 1926 gewerkt. In een 

originele brief van Dorresteijn, afgegeven op 15 maart 

1926, is te lezen dat Johan Krommendijk zich altijd 

zeer bescheiden heeft gedragen en getoond heeft lust 

en ijver voor zijn werk te bezitten. Daarna is Johan op 

meerdere adressen werkzaam geweest totdat hij als 

zelfstandig hovenier begon. 

Ab is na de lagere school begonnen met het onder-

houden van tuintjes, o.a. bij de familie Knottenbeld 

aan de Molenweg. Later ging hij aan het werk bij ho-

venier Schoterman in Epse. Iedere werkdag heen 

en weer op de fiets. In die periode volgde Ab in de 

avonduren een Tuinbouwopleiding aan de Koloniale 

school in Deventer. ‘Na het werk at ik bij de familie 

Schoterman nog een paar boterhammen en dan 

moest ik gauw op de fiets naar de avondschool in 

Deventer. Dat duurde tot negen uur en tegen half tien 

was ik weer thuis aan de Molenweg en dan pas kreeg 

ik warm eten’, zegt Ab. Bij hovenier Schoterman heeft 

Ab gewerkt tot een ongeveer een half jaar voor zijn 

huwelijk. ‘Mijn toekomstige schoonvader wilde graag 

dat ik bij hem ging werken’, lacht Ab. Betsij leerde op 

de Vrouw- en Arbeidsschool aan de Diepenveenseweg 

in Deventer en ging daarna bij verschillende families in 

de huishouding werken. 

 

¬ Zomerhuisje
Op 29 november 1951 zijn Ab en Betsij getrouwd en 

moest het jonge echtpaar op zoek naar een woning. 

Die vonden ze aan de Wetermansweg. Op het grond-

gebied van Anton en Dika de Winter-Nieuwenhuis 

(de ouders van Marinus de Winter die samen met zijn 

vrouw Betsie de Winter-Veldink vanaf 17 mei 1974 tot 

heden de eigenaren van dit perceel aan de Weter-

mansweg 8 zijn) stond een zomerhuisje, dichtbij de 

plek waar nu de Achterberggaarde loopt. In de oorlog 

werd het huisje bewoond door mensen uit de stad 

die door een bombardement hun huis waren verloren. 

Later kwam de familie Vermeer hier te wonen. Hij was 

herenkapper in de Noordenbergstraat in Deventer.

Dat zomerhuisje was een verhaal apart vertelt Ab: 

‘Het was een simpel huisje met halfsteensmuren en 

asbestplaten op de kap. Binnen stond slechts een 

kolenkachel en toen kwam die strenge winter van 

1953/54. Onze oudste dochter Gerrie, geboren op 26 

oktober 1953 was dus nog maar een baby’tje. Zij lag in 

haar ledikantje met haar voetjes tegen de kachel aan, 

maar op een ochtend was het zo koud dat ze hele-

maal blauw van de kou was. Mijn schoonmoeder zei 

toen dat zij zou nog doodvriezen. Toen zijn we tijdelijk 

bij mijn schoonouders in huis komen wonen’.

Vader Johan bezat aan de Achterweg een oud huisje 

dat vanaf 1923 werd gepacht door Gerrit van den Berg 

en zijn gezin. Na die strenge winter heeft hij dat huisje 

laten verbouwen om er twee woongedeelten van te 

maken. ‘Tijdens de verbouwing zijn we tijdelijk weer in 

het zomerhuisje gaan wonen’, zegt Ab. ‘De kinderen 

van Van den Berg waren het huis al uit, dus de ouders 

hadden genoeg aan een kleinere ruimte, voldoende 

voor twee mensen. Het echtpaar van den Berg be-

Vlnr Johan Krommendijk, Gerritje Krommendijk-vd Esschert en 
Betsij Krommendijk. Op de achtergrond boerderij Het Veenhuis.
Collectie Krommendijk
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woonde toen de linkerkant van het huis en wij dus de 

andere kant’. In dat huisje is op 18 mei 1956 Rikie, de 

tweede dochter van Ab en Betsij, geboren.

¬ Hoveniersbedrijf en café
Het werk van Ab en zijn schoonvader bestond voor 

een groot gedeelte uit het aanleggen en onderhouden 

van tuinen. ‘In Deventer hebben we heel veel tuinen 

moeten onderhouden, maar ook elders verzorgden 

we de tuinen’, zegt Ab die vertelt dat hij ook bij van 

de familie van de Mandelen op het Overvelde de tuin 

onderhield en de tuin van dokter Broekhuis in Wese-

pe. Daarnaast verkocht de familie Krommendijk ook 

bloemen vanuit een bloemenkasje dat achter het huis 

stond, o.a. cyclamen werden veel verkocht. ‘Ik heb 

nog meegemaakt dat wij in het achterhuis een varken 

vetmestten, dat in het najaar werd verkocht aan slager 

Regterschot’, lacht Ab. Betsij heeft nog een tijdje een 

dag in de week in de huishouding bij Dorresteijn op 

Nieuw Rande gewerkt. 

Een gedeelte van de woning van de familie Krommen-

dijk deed dienst als buurtcafé. Dit werd in vroegere 

jaren gerund door Hendrik Jan Krommendijk (1859-

1934), de vader van Johan. Later nam een vrijgezelle 

zus van Johan het café over. Zij heette Wilhelmina 

maar iedereen noemde haar tante Wim. Doordat ze 

wat moeilijk liep had ze een stok nodig. ‘Het was net 

zo'n schopsteel waarmee ze liep’, herinnert Gerrie, 

de dochter van Ab en Betsij zich. Het adres van deze 

locatie was vóór de omnummering, toen Diepenveen 

nog in buurtschappen was verdeeld, Borgele 180. 

Daarna kreeg de woning twee nummers aan de Weter-

mansweg, het cafeetje nummer 2 en het hoveniersbe-

drijf nummer 4.     

¬ Knechten                                                       
Voordat Ab bij zijn schoonouders en Betsij kwam 

inwonen was Albert Jan Flierman knecht van Johan 

Krommendijk. Albert Jan, geboren op 16 augustus 

1929 in boerderij Jacobahoeve op het landgoed 

Zonnebergen in Heeten, volgde in Wesepe de avond-

school Landbouw en kwam als 15-jarige jongen in het 

hoveniersbedrijf van Krommendijk te werken. Albert 

Jan: ‘Door de week onderhielden we vooral tuinen in 

Deventer, maar iedere zaterdag moest ik naar Schalk-

haar. Daar werkte ik in de tuin van de familie Struik’. 

Drie jaar later vertrok Albert Jan naar Aalsmeer om 

daar een opleiding in de tuinbouw te volgen en daar 

ging hij ook aan het werk. Op 20-jarige leeftijd kreeg 

hij de mogelijkheid om de kwekerij van Keurhorst aan 

de Oranjelaan over te nemen. Om een eigen bedrijf 

te beginnen moest je feitelijk 21 jaar zijn. Albert Jan 

behaalde het middenstandsdiploma en kreeg daar-

door van de Kamer van Koophandel een jaar vrijstel-

ling. Vanaf januari 1950 begon Albert Jan Flierman 

zijn eigen bedrijf aan de Oranjelaan op te bouwen, het 

adres was destijds Borgele 100. Een bloeiend bedrijf 

dat uiteindelijk 70 jaar zou bestaan. 

In 1956 kwam Martin Brilleman als 12-jarige jongen in 

dienst bij de familie Krommendijk. ‘Aangezien ik nog 

studeerde, kon ik daar drie dagen in de week werken 

en verdiende ik f2.50 per dag. Van een weekloon kon 

ik een paar klompen kopen’, zegt Martin die zich tante 

Wim ook nog kon herinneren. ‘Naast het woonhuis 

stond een tamme kastanjeboom en wanneer de kas-

tanjes rijp waren, stond tante Wim op de uitkijk om de 

schooljeugd weg te jagen, want de kastanjes waren 

van haar. Ze bewaarde de kastanjes in een emmer en 

die stond onder haar stoel. Het was net een broedse 

kip’, lacht Martin die tot 1960 bij de familie Krommen-

dijk heeft gewerkt. 

Van 1960 tot 1966 was Gerrit (Gait) Hellewegen 

knecht van Johan en Ab. Begin jaren zestig heeft 

Harry Bodifée, die van 1975 tot 2000 beheerder van 

begraafplaats Tjoenerhof was, stage gelopen bij de 

familie Krommendijk en hij is hier later ook eventjes in 

loondienst geweest.

¬ Een ander huis
Vanaf 01 januari 1960 viel de Platvoet onder de ge-

meente Deventer. Na de bouw van de wijken Borgele 

en Keizerslanden werd vanaf eind jaren zestig de 

nieuwbouwwijk De Platvoet gerealiseerd. Om die 

reden moest ook het huis van Ab en Betsij aan de 

Achterweg worden afgebroken. Zij waren al eerder 

met beide dochters verhuisd en woonden vanaf die 

Buurtcafé Krommendijk aan de Wetermansweg 
Collectie Krommendijk
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tijd bij de ouders van Betsij in huis. Het café was al 

opgehouden te bestaan. Gerrie: ‘Ik zat nog op de 

lagere school, toen we bij mijn opa en oma aan de 

Wetermansweg kwamen inwonen, dat moet dus begin 

jaren zestig zijn geweest. Mijn ouders bewoonden het 

hoge gedeelte van het huis waar eerder het café was 

gevestigd. Daarachter was de kamer van mijn zus 

Rikie en het oude varkenskot in het achterhuis is toen 

omgebouwd en werd mijn slaapkamer. Opa en oma 

bleven in het lage gedeelte, aan de zuidzijde wonen’. 

Eerder werd het voormalige cafégedeelte bewoond 

door Henk en Wilhelmientje Eilander. Door gezins-

uitbreiding werd die ruimte te klein en verhuisden zij 

naar de voormalige woning van Ab en Betsij aan de 

Achterweg. Dit huisje kon weer omgebouwd worden 

naar één woonruimte aangezien de familie Van den 

Berg er al niet meer woonde.  De annexatie van de 

Platvoet leverde ook nog een leuke anekdote op. Een 

gedeelte van dit gebied heet ‘De Halve Konte’. Toen 

dit buurtschap niet meer tot de gemeente Diepenveen 

behoorde, hoorde je sommige mensen zeggen: ‘Bur-

gemeester Crommelin is een halve konte kwiet’.

¬ In 1972 kwam de winkel    
Ab mocht om medische reden geen zware arbeid 

meer verrichten en is daarom opgehouden met het 

hovenierswerk. In die tijd heeft hij met succes een 

opleiding tot bloemist gevolgd.

Eigenlijk was de bestaande ruimte bij het huis in die 

tijd onvoldoende voor een florerende bloemenzaak en 

daarom werd in 1972 een nieuwe bloemenwinkel aan 

het achterhuis aangebouwd.

Vanaf dat moment nam Ab het bedrijf over van zijn 

schoonvader. ‘Eerder verkochten we vanuit de kas al 

bloemen, maar vanaf de tijd dat de winkel er stond 

werd het assortiment flink uitgebreid, waardoor ook 

onze klantenkring groeide’.  In de bloemenwinkel kre-

gen Ab en Betsij er een goede hulp bij. Dochter Rikie 

had aan de Tuinbouwvakschool in Zwolle de opleiding 

bloemsierkunst gevolgd. Ab: ‘Na wat omzwervingen 

ging Rikie bij ons in de zaak werken en ze verzorgde 

vooral het bruidswerk en grafwerk’. Ab zorgde voor 

de winkel, maar maakte zelf ook bloemstukken. Betsij 

bezorgde de bestellingen en Gerrie hielp mee met het 

bezorgen wanneer het erg druk was. ‘Zo waren we 

met ons hele gezin druk voor de zaak’, zegt Ab trots. 

Vooral voor Moederdag en natuurlijk in de Kersttijd 

was de familie Krommendijk heel druk.

De bloemenwinkel heeft tot 01 januari 1985 bestaan. 

Ab: ‘Mijn gezondheid liet het niet toe om nog langer 

door te gaan en doordat we geen opvolging had-

den, hebben we het bedrijf toen verkocht. De laatste 

maand waren we erg druk, het was december en 

alles ging in de opruiming’. In januari heeft Ab de boel 

opgeruimd en in februari van dat jaar kwam Louk 

Hartong, oud raadslid voor de VVD van de Gemeente 

Deventer, hier te wonen. Nog steeds woont hij met 

veel plezier op deze plek.                                                      

Ab en Betsij verhuisden naar een appartement in de 

elfhoog-flat aan de Nijhoffgaarde tegenover het café 

Van Weenum op de Platvoet, tegenwoordig Chinees 

restaurant ‘De Zomertuin’. Gerrie en Rikie waren door 

hun huwelijken al eerder uitgevlogen. ‘Mijn opa en 

oma, Johan en Gerritje Krommendijk waren al in 1977 

verhuisd’, vult Gerrie aan. Drie jaar later werd besloten 

om te verhuizen naar Olst, immers Betsij was in dat 

dorp geboren en hoopte te vinden wat zij als kind daar 

had achtergelaten. Uiteindelijk konden ze hier toch 

niet hun draai vinden en verhuisden ze naar Deventer. 

Ab: ‘Toen we nog in Olst woonden ging Betsij altied 

naar kapper Cellarius aan de Ossenweerdstraote bie 

het Noorderplein in Dèmter’. De vrouw van de kapper 

zei tegen Betsij dat aan de Ossenweerdstraat een 

appartementje al twee maanden leeg stond en dat 

daar niks op kwam, daar moesten Ab en Betsij maar 

werk van maken. ‘Dat hebt wie èdoan en toen kon wie 

die flat zo kriegn’. Ab en Betsij hebben 30 jaar geno-

ten van hun flatje aan de Ossenweerdstraat in de stad, 

niet ver van de IJssel. Met het verstrijken van de jaren 

zorgden lichamelijke ongemakken ervoor dat het niet 

langer verantwoord was om nog zelfstandig te wonen. 

Ab en Betsij wonen momenteel (september 2020) in 

Woonzorgcentrum Groote & Voorster aan de Smeden-

straat in Deventer. 

Reijer Dorresteijn en Johan Krommendijk in 1920, 
collectie Krommendijk


