
NIEUWSBRIEF- nr 5 
Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving oktober 2001 

K O M W E E R NAAR DE 
G E Z E L L I G E HISTORISCHE 
AVOND! Voor alle Diepenveners! 

Op donderdag 1 november 2001 
Hof van Salland. 
Aanvang 19.30 (!) uur 

• Presentatie en verkoop 
van uniek interviewboek 

• Zing het Molen kol klied mee! 
• Accordeonmuziek van 

Peter Bresser 
• Schilderijen van Diepenveen 

door DIAS 
• Perry Dumas vertelt... 
• Oude klassenfoto's, knipsels en 

bijzondere kleding 

(toegang gratis, koffie betalen en tijd 
om gezellig bij te praten...) 

Verder in deze nieuwsbrief: 
Interview met Anna Bron, die in ons dorp 

van 1950 tot 1957 samenwerkte met dominee 
Ter Haar. Ze schreef er ook zelf herinnerin
gen bij en tekende een bijzonder stripverhaal 
over haar kerstviering in 1950. 

Nieuws uit de vereniging. Ook over de bij
zondere prijs van ƒ2500, ontvangen van de 
Rotary Club Deventer Noord. 

De kolken van Rande: over het ontstaan 
van de kolken op en rond Rande schreef Ben 
Droste, in samenwerking met Wim A. Roetert, 
een bijzondere geschiedenis. 

Kijk mee! 
Nieuw boek over vroeger... 
Diepenveen in 30 interviews 

Dertig bekende oude Diepenveners vertelden 
over hun leven van vroeger. Over de school 
met meester Pleiter en juf Kleiboer, over de 
molenbrand in 1933, de sport, de drieling 
Broekhuizen en het leven in het dorp en op de 
boerderij. Er zijn spannende verhalen bij over 
de oorlog, maar ook over de grote landhuizen, 
de afgebroken Cocosfabnek en de stations. 
Speciaal voor dit boek ging onze interview-
groep op stap en verzamelde de fotogroep 
meer dan 40 unieke en veel ongepubliceerde 
foto's uit het oude Diepenveen. Plus 30 nieu
we en bijzondere portretfoto's. 
Dit prachtige boek van bijna 200 pagina's 
wordt gepresenteerd op de historische avond 
op 1 november, die wordt opgeluisterd met 
muziek en oude foto's. Natuurlijk kunt u het 
boek van onze eigen vereniging dan meteen 
aanschaffen. Veel leesplezier! 

Ideaal cadeau voor de feestdagen! 
Prijs F 32,50 (15 euro). Te koop op de 
Historische Avond op 1 november! 

Tevens daarna te koop bij Van Ginkel Hengel
sport, Keurslager Harmsen, 't Voorhuys aan 
de Dorpsstraat en bij Passe-Partout, Oranjelaan 
in Diepenveen. 
Voor overige verkoopinformatie en bestellen: 
hisverdiepenveen(a),hotniail.coni of tel 593501. 

© Historische Vereniging Dorp Diqxnveen en Omgeving. 
PR-groep: Hanna de Bie, Ben Droste, José Groen-Bekema, 
Hans Ekkel, Lambcrthe de Jong (redactie), Haijo Zwager. 
Redactieadres: R. Zwaeffkenstraat 26, 7431 GJ Diepenveen 
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Historische Vereniging Dorp Diepenveen 
en Omgeving. Opgericht november 1998 
Bestuur sinds augustus 2001 
- Herman Hogen Esch (voorzitter) 
- Lamberthe de Jong (secretariaat) 
- Leo Hattink (penningmeester) 
- Wilbert Derksen (lid dagelijks bestuur) 
- Hans Ekkel 
- Jan van Ginkel 
- Gert Harmsen 
- Toos Hoetink-Albers 
- Harry Mulder 
- Wim Roetert 
- Wil Steverink-Wiggers 

Correspondentieadres 
en informatie over de werkgroepen: 
R. Zwaeffkenstraat 26, 7431 GJ Diepenveen 
telefoon 0570-593501 
E-mail: hisverdiepenveen@hotmail.com 
Verzameladres historische artikelen en foto's: 
Van Ginkel Hengelsport, Dorpsstraat 2. 

Meedoen met de vereniging? 
Wilt u ook actief meedoen in een van onze 
werkgroepen of hand- en spandiensten verlenen? 
Wij hebben de volgende werkgroepen: Foto's, 
Interviewen en onderzoek, PR en Nieuwsbrief, 
Monumenten, Verzamelen, Knipsels, Dialecten, 
Kerkpaden en Textiel. 
Maakt u eens kennis op de bijeenkomst op I 
november. Het is bovendien erg gezellig om samen 
bezig te zijn met de geschiedenis van ons dorp. 

Wandeling langs de Kloosterboerderijen 
Dertig leden van tennisclub de Schapekolk in 
Diepenveen hebben deze zomer onze wandeling 
langs de kloosterboerderijen gemaakt. Deze staat 
(samen met een fietstocht) achterin ons boekje over 
kloosterboerderijen Bezit van het Vrouwenklooster. 
Volgens het verslag was men enthousiast. Dank 
voor de financiële donatie! 

Stichtendag 
Zaterdag 20 oktober is er in Zwolle weer een 
Stichtendag, die georganiseerd wordt door de 
Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt 
en Geschiedenis. Thema is 'Bouwen in Sticht en 
Oversticht'. Kosten ƒ 50m- en informatie bij CM. 
Hogenstijn (693306) of chogenstijn@hotmail.com. 

Kijk naar: www.historischcentrumoverijssel.nl. 
Hier vindt u informatie over de geschiedenis van 
Overijssel en cursussen genealogie en kaartkunde. 

Informatie van Stichting Oud Deventer 
Het 'Buitengebied' is de nieuwe term voor het 
grondgebied van de voormalige gemeente 
Diepenveen. Begin dit jaar is er een Werkgroep 
Monumenten Buitengebied (WMB) opgericht, die 
dezelfde ftmctie wil vervullen als de Stichting Oud 
Deventer voor de vroegere gemeente Deventer. 
Het gaat om behoud en eventueel herstel van wat 
monumentwaardig is: (aanstaande) rijks- of 
gemeentelijk monument en beschermde 
dorpsgezichten. De WMB krijgt bijstand van de 
Vereniging Landelijk Diepenveen ( V L D ) en de 
Stichting Oud Deventer Secretaris van de 
werkgroep is mw B. Helderman, Brinckerinkbaan 
5 in Diepenveen. (593410). 
Onze eigen Historische Vereniging zal zich alleen 
beperken tot een signaaLfianctie bij bedreiging van 
monumenten e.d. Die signalen zuUen wij 
doorgeven aan de V L D of aan de Werkgroep. 

Verschenen 
De Vereniging Oversticht heeft een mooie CD-rom 
uitgegeven over de (hele!) gemeente Deventer met 
allerlei afbeeldingen van monumenten, landhuizen, 
boerderijen, kaarten van grondsoorten, historische 
details, plattegronden. Aanwezig in ons archief en 
te be.stellen voor f 20,- bij Vereniging Oversticht, 
postbus 531, 8000 AM Zwolle, telefoon 038-
4213257 (e-mail: mail(^.oversticht.nl). 

Ruimte in bibliotheek? 
In overleg met de gemeente Deventer is er contact 
gezocht met de Openbare Bibliotheek Deventer. 
Wij zoeken immers een plek voor ons archief met 
informatiecentrum en eventueel ruimte voor 
thematentoonstellingen. De directeur van de OBD, 
mw G van Gemert, kwam naar Diepenveen en 
Herman Hogen Esch en Wilbert Derksen spraken 
daar met haar. U hoort nog van ons. 

Stockvisch Award 
Onze vereniging heeft op 21 mei van de Rotary 
Club Deventer Noord een prijs gekregen: de 
Stockvisch Award. Deze wordt jaarlijks toegekend 
aan een persoon of instelling die zich belangeloos 
inzet voor Deventer of omgeving op het gebied van 
cultuur, maatschappelijke betrokkenheid, educatie 
of verbetering van het milieu. De prijs bestaat uit 
een geldbedrag van f 2500,- en een aardewerk 
Stockvisch Award bord. 
Het bestuur is erg verheugd met de prijs, die zal 
worden besteed aan het nieuwe interviewboek. 

Voor uw agenda: de volgende ledenvergadering 
zal plaatsvinden op donderdag 11 april 2002. 



A n n a B r o n : heimwee naar Salland 

Je hoeft niet in Salland geboren te zijn om 
heimwee naar dit park voor mens en dier op te 
lopen. Anna Bron kwam van elders, werd naar 
hier geroepen, moest om den brode ons dorp 
verlaten, maar kwam niet meer los van 
Diepenveen. Hieronder een interview met een 
vrouw die letterlijk en figuurhjk veel wegen 
en omwegen bewandeld heeft totdat ze 
definitief thuis kwam in onze gemeenschap. 
Hanna de Bie had een gesprek met haar. 

Waar heeft uw wieg gestaan? 
Ik ben geboren in augustus 1922 in het zilverstadje 
Schoonhoven en kom uit een groot muzikaal gezin 
met zeven kinderen. Vader grossierde in goud en 
zilver en gaf opdrachten tot het ontwerpen van 
sieraden. Ik wilde graag naar het conservatorium, 
maar van vader moest ik eerst mijn onderwij sacte 
halen. Van muziek kon je immers niet leven! 

Wat hadden de oorlogsjaren voor invloed? 
Toen ik uiteindelijk in 1942 naar het conservatorium 
in Den Haag mocht, kon ik door de ooriog de 
opleiding voor piano, kerkorgel en cello niet afmaken, 
want in 1944 werd het conservatorium gesloten. Ik 
ging terug naar Schoonhoven, naar mijn ouderlijk huis 
dat vol onderduikers zat. Ik werd koerier in het verzet 
en maakte daardoor kennis met een Remonstrantse 
predikante die mij adviseerde theologie te gaan 
studeren, gezien de enorme levensvragen die de 
ooriog bij mij opriep. Omdat ik geen gymnasium had, 
ging ik naar de driejarige theologische opleiding van 
de zendingshogeschool in Oegstgeest. 

Hoe kwam u terecht in Diepenveen? 
Ik heb eerst gewerkt in Nijmegen als hoofd van een 
tehuis en later in Veenendaal als onderwijzeres. Maar 
op 1 mei 1950 kreeg ik een brief van een mij 
onbekende predikant, ds B . ter Haar, die mij vroeg 
naar dorp Diepenveen te komen en hem bij te staan in 
zijn ambt. Schoorvoetend begaf ik mij op weg' 
De eerste keer dat ik in Diepenveen kwam en in de 
omgeving ter verkenning rondfietste, wist ik dat ik 
wilde blijven. Een gevoel van eindelijk 'thuiskomen'. 
Uiteindelijk ben ik er zeven jaar gebleven en de 
laatste vier jaar woonde ik bij Cilia Stoflfel in haar 
huis aan Burg. Dofifegnieslaan. 
Dominee Ter Haar en ik deden samen het huisbezoek: 
620 gezinnen telde ik op mijn lijst (van 1956) en vele 
adressen hadden een huisnummer op Rande! Het 
jeugdwerk en de catechisatie op school behoorden tot 

mijn taak Ik heb er velen in de klas gehad: Martin 
Brilleman, Theo Hoetink, Tom Klein Bussink, 
Margriet Veldmaat, Mientje Hutteman en Cobi 
Nederlof Er kwam wel kritiek van de kerkenraad 
dat ik niet bad met de kinderen, maar als ik mijn 
ogen dichthield werden de kinderen ondeugend! 
De deed in de zomer ook wel begrafenissen. Veel 
indruk maakte het begrafenisritueel op bepaalde 
boerderijen. De open kist werd met het lichaam van 
de gestorvene op de deel gezet met de voeten gericht 
naar het Oosten. Iedereen moest er om heen lopen 
om afscheid te nemen. Voor kinderen heel naar. 

Wanneer was de Diepenveense tijd afgelopen? 
Op 1 augustus 1957, om financiële redenen, zowel 
van nrijn kant als van de kerkvoogdij. De kon een 
beurs krijgen en ging naar het conservatorium in 
Utrecht en kon muzieklessen geven in Deventer en 
omgeving. Ik gaf verder les in Coevorden op de 
Rijkskweekschool (en zie en hoor hem nog zingen. 
Jan Pepping, nu directeur van Slingerbos). In 1965 
heb ik een jaar in Israël gewoond en gewerkt. 
Daarover gaf ik in 1966 een lezing voor veel oude 
bekenden in het nieuwe E>orpshuis in Diepenveen. 

Terug naar Salland ^ 
Ondertussen bleef ik heimwee houden naar Salland. | 
Ik ging lesgeven aan de MMS in Deventer, later | 
Alexander Hegiuscollege, en in Apeldoorn aan de i 
muziekschool. Inmiddels was ik ook yogalerares. In \ 
Olst kocht ik een dijkhuisje waar ik tien jaar ^ 
gewoond heb en van daaruit wandelde ik zeker een 
keer per week naar Diepenveen. 
In 1979 kocht ik een huis aan de Dorpsstraat in 
Diepenveen, daar heb ik achttien jaar gewoond. Ik 
ging met pensioen, maar bleef yogales geven en 
muziekavonden organiseren rondom mijn vleugel, 
o.a. voor de plattelandsvrouwen. Ik heb in dat huis 
en in die tuin een heerlijke tijd gehad, maar 
uiteindelijk ben ik verhuisd naar mijn huidige 
woning aan een stil pleintje aan de Stijne van 
Sallandstraat, waar ik weer een bijzondere tuin heb 
ontworpen, grenzend aan de Averlose Houtweg. 

Wanneer ik terugkijk op mijn leven zie ik duidelijk 
een lijn in alle opeenvolgende gebeurtenissen en 
ervaar ik wel degelijk leiding in mijn bestaan. 
Daardoor voel ik mij bemoedigd. 

In dit beknopte verslag van een lang gesprek 
wordt niet gerept over haar vaardigheid met de 
tekenpen. 
Dat maken we goed door op de volgende 
bladzijden Anna's stripverhaal over haar eerste 
Kerstfeest van 1950 in Diepenveen af te beelden. 
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Natte voeten en littekens in Rande 
De geschiedenis van zeven kolken bij de IJsseldi jk . 

door Ben Droste, met dank aan Wim A. Roetert 

De Germaanse stam der SaJiërs die zich rond de derde eeuw van onze jaartelling op de 
oostelijke oever van de Ussel vestigde vond in het water zijn beste bondgenoot tegen de 
opdringerige Romeinen. Het naar hen genoemde Salland was een zompig gebied: een 
natuurlijke waterlinie, waar een fatsoenlijk leger met een wijde boog omheentrok. De 
bewoonde wereld vond in die oude tijden bij Deventer zijn voorlopig einde. 
Zonder inmenging van buiten en met oneindig geduld hebben de Sallanders eeuwenlang 
stukjes droge grond op het water veroverd. Toen ze vanaf het eind van de achtste eeuw 
gekerstend werden, leerden ze dat het Góds water was dat over hun akkers stroomde, 
maar het werd er niet minder nat om. Stug doorploeterend hebben ze daarom de God 
van Lebuïnus eén handje geholpen om het land van het water te scheiden. 

Rande was in dit moerassige gebied tussen de Sallandse heuvelrug en de geulen van de 
Ussel geen veilig eiland. Integendeel. Het was een van de laaggelegen plekken waar het 
achterland in goede tijden zijn hemelwater op de rivier loosde en waarlangs het in 
slechte tijden het rivierwater ontving. Toen de Sallanders stukje bij beetje die eigenzin
nige waterweg gingen bedijken werd op deze plek dan ook een 'z i j l ' (uitgesproken als 
'ziel') aangelegd. De naam van deze uitwateringssluis, het Randerzijl, werd voorzover 
de papieren bewaard zijn gebleven in 1240 voor het eerst opgeschreven. Het zijl zelf 
bestond op dat moment al een jaar of zeventig. Terzijde moet vermeld dat in die tijden 
het land van Rande ten zuiden van het Randerzijl - als behorend tot de omstreken van 
Deventer - onder het gezag van de bisschop van Utrecht viel en dat Salland begon een 
paar honderd meter bóven het Randerzijl. 
Overigens waren er ook toen plekken op Rande waar je je voeten droog kon houden. 
Dat blijkt al duidelijk uit de de naam Rande. Deze is namelijk geëvolueerd uit Ruocuon 
> Ruotnon > Rathnon en betekent "plek waar bomen zijn gerooid". Onder die oude 
roepnaam Ruocuon wordt Rande al in 960 geboekstaafd. 

Geen zijl zonder dijk. De dijk bij Rande is een van de oudste stukken van de dijk die 
nu onder de codenaam N337 door het leven gaat. De zusters die in 1401 hun klooster 
in Rande bouwden waren beslist vermetel, maar konden ongetwijfeld vertrouwen op een 
voor die tijd deugdelijke dijk. 
De IJsseldijk is niet in één ruk aangelegd. Op plekken waar de rivierlanders zich 
verenigden in een mark - een zichzelf besturende gemeenschap - keerden ze zich 
gezamenlijk tegen de inhalige rivier en legden ze een dam tussen de Ussel en hun 
landerijen. Naarmate meer land ontgonnen werd, groeiden deze dammen naar elkaar toe 
tot een dijk van Deventer tot de Zuiderzee. Derde Pinksterdag 1308 kwam de toen 
regerende bisschop Guy van Avesnes hoogstpersoonlijk het toezicht op en het onder
houd van deze waterkering regelen in een "dijkbrieP. Dat was geen luxe, want 
dijkdoorbraken veroorzaakten regelmatig een waterzooi in Salland. Ook daarna heeft de 

geraadpleegde geschriften: 
G. C. Dogter om. Grenzen van Randerweerden, Diepenveen 1966 
Theo Spek e.a.. Van de Hunnepe tot de zee. De geschiedenis van het Waterschap 
Salland Kampen 1996. Uitgave van de IJsselacademie. 
H. Wieringa red Waterstaat in Overijssel. Provincie Overijssel 1983. 



dijk het zich overigens nog tientallen malen gepermitteerd om door te breken. 
Het laaggelegen Rande draagt daarvan nog vele littekens: de kolken. Vanuit het 
Noorden komend waren dat tot 1952 de volgende zeven: 
1 De kolk bij het Randerzijl. Deze is 1952 gesneuveld - gedempt dus - bij de 

aanleg van de waterlinie. 
2 De Cruissinkkülk, die in warme zomerdagen sommige Randenaren verkoeling 

bezorgt. Deze ligt nu in de uiterwaarden, net als wijlen de kolk bij het Rander
zijl. Je kunt er dus donder en amen op zeggen, dat de dijk hier vroeger dichter 
bij de huidige rivierbedding lag; want kolken ontstaan binnendijks waar het 
water over of door de dijk kolkt. 

3 De Paardekolk tegenover de Cruissinkkolk, in de eerste oksel van de Sallands-
weg. Deze twee kolken zijn wellicht door het water gegraven toen in 1699 de 
dijk het begaf bij Bloemendaal, de residentie van ene Roetert. 

4 De Badkolk waarin de illustere bewoners van Nieuw Rande zich konden baden. 
5 De Rode Kolk in Nieuw Rande, die zich vlak tegen het huidige dijklichaam aan 

vlijt. 
6 De Wöagenkolk, die net als de Badkolk en de Rode Kolk Nieuw Rande van een 

waterpartij voorziet. 
7 De Kozakkenkolk op de hoogte van de Kozakkenboom. Deze kolk die rond 

1968 werd gedempt lag ten tijde van zijn verscheiden in de uiterwaarden. 
Binnendijks ligt ter plekke nu nog een naamloos kolkje. 
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Anna Bron schreef ons na afloop van het interview nog een lange brief met haar belevenissen uit 
Diepenveen. Hieronder volgen enkele herinneringen, die wij u niet willen onthouden. 

O Diepenveen, wat was je vijftig jaar geleden een 
prachtig dorp! Toén, in juni, de bloeiende 
korenvelden met klaprozen en korenbloemen en 
kamille, afgewisseld door loofbos en kampjes met 
koeien, de lanen met echte zandwegen, de rivier en 
bovenal de vriendelijke boerenbevolking. 

Natuurlijk ben ik zelf ook bijna een oude historie 
geworden, maar nog niet zo oud ais het dorp 
Diepenveen! 
Het leven heeft zich in mij in zovele vormen 
afgespeeld dat ik mij niet meer weet te identificeren 
met wat dan ook, laat staan dat iemand anders dat 
kan. Alleen kan ik mij veel herinneren en dat zou 
voor sommige mensen waardevol kunnen zijn. 

Op 1 augustus 1950 kwam ik in Diepenveen Het 
eerste jaar al kon je mij vinden in de weide van Cor 
en Dina HengeveId-Boschloo, in het vroegere 
Borgele met het smokkelpad dat Deventer later met 
de grond gelijk maakte. Ongeveer waar nu 'De 
Schalm ' staat, was de boerderij van Hengeveld 
omringd door weiden en korenvelden. Zij hadden 
o.a. vijf melkkoeien en ik molk er twee. Een feest! 

Het werk in Diepenveen bestond voor mij uit 
jeugdwerk, schoolcatechisatie bij meester Pleiter en 
juf Kleiboer, veel huisbezoek en in hoogzomer - bij 
afwezigheid van dominee Ter Haar - begrafenissen 
en preekbeurten, ook in Wesepe en Okkenbroek en in 
Park Braband. Zoals op mijn tekeningen 'Kerstmis 
1950' te zien is, heb ik mijn werk toen met hart en 
ziel beleefd / Ik deed soms alles zoals het in mijn 
creatieve geest opkwam, wat dan vriend of vijand 
verbaasde, zoniet verbijsterde. Wilde spelletjes in de 
pastorietuin, en op de schoolcatechisatie niet bidden 
maar in plaats daarvan een lied zingen. Soms moest 
ik op het matje komen bij de kerkenraadsleden, heer 
Visser en boer Hemeltjen! 

Het was een tijd waarin de film en de dia nog niet in 
beeld kwamen op school; daarom maakte ik zelf 
zogenaamde flanelplaten in mooie kleuren. Toen 
was het jeugdwerk afhankelijk van de kleine 
bijdragen die de kinderen meekregen, want er werd 
geen geld voor beschikbaar gesteld 
Eens liet ik in de kerk door alle kinderen een 
Paasspel opvoeren: zang, spel en een leidende tekst. 
De mooie kleurige oosterse kleren liet ik uit 
Amsterdam komen. Het decor, pal voor de 
preekstoel, had ik zelf in elkaar gezet: de ouderwetse 
lessenaar van de zolder gehaald, oude lakens uit de 

pastorie, van Riemersma een oude autoband met 
lakens omwikkeld als grafsteen, als woestijnzand een 
dikke gele kokosmat en palmen uit de serre van 
'tante Lina' uit het roze huis tegenover het kerkplein. 
Bij wijze van aardbeving, donder en bliksem liet 
onze organist Weltevreden alle lage registers een 
donderend tremolo door de kerk dreunen. Daarop 
wierpen de drie grootste belhamels, als echte 
Romeinse soldaten met helm en speer uitgerust, zich 
zoals de tekst voorschreef met een smak voorover, 
bleven even (te lang vond ik) als bewusteloos liggen 
en renden toen de kerk uit, gebogen, speer vooruit, 
magnifiek! Maar in de consistorie moest mevrouw 
Ter Haar (vol medelijden) de bloedende 

jongensknieën verbinden! 

Wat hadden de meisjes nog een plezier in een dagje 
uit met de bus! Samen met Dika Koetsier, Nellie 
Menkveld, Dina Boschloo en niet te vergeten onze 
Grada Kerkmeyer die aan alles dacht, echt aan 
alles Ik woonde o.a. bij mevrouw Cilia Stoffel op 
kamers en voor toneelspelletjes opende zij voor ons 
de grote hutkoffer onder het strodak, vol mooie 
verkleedkleren. Ook schreef zij eens een lang gedicht 
over onze busreis naar Amsterdam. Van het 
jeugdwerk zijn nog foto 's. 

Natuurlijk zou ik nog veel meer over vijftig jaar 
geleden kunnen vertellen. Ik herinner me dat eens op 
een middag twee straaljagers op elkaar botsten. Ik 
stond op het kerkplein en zag hoe één straaljager 
ontplofte en hoe grote delen neervielen in de richting 
van het dorp. "Tante Cilia ", schreeuwde ik en fietste 
snel naar huis Daar lag de zware schietstoel van het 
vliegtuig in haar rododendrons en stukken plaatijzer 
lagen op het gazon. 

Nog een laatste herinnering aan dominee Ter Haar: 
een dominee van het ouderwetse soort, heel 
plichtsgetrouw en vriendelijk. Hij bracht de 
orthodoxen van het 'Gebouw van Christelijke 
Belangen' in het Slingerbos terug naar de oude 
Diepenveense kerk. Ook wist hij een goede band te 
leggen met Klooster Sion. Zijn preken waren saai 
maar eerlijk. In mijn ogen was hij een bescheiden en 
eerlijk mens. In 1958 ging hij met emeritaat 

Alle oud-Diepenveners zijn straks verdwenen van de 
aardbodem, maar dacht je echt dat Diepenveen 
verloren zal gaan? 

12 februari 2001, Anna Bron 


