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Nieuwsbrief 31 van de SOBD 

verschijnt in augustus 2022. 

Ingezonden artikelen betreffende de 

begraafplaatsen en de Stichting zijn 

altijd welkom. De redactie behoudt 

zich het recht voor ingezonden  

stukken te bekorten of te weigeren. 

 

Van het bestuur 

Met de jaarlijkse Nieuwsbrief wil het bestuur van de SOBD u informeren over wat er sinds de vorige 

Nieuwsbrief, nr. 30 van augustus 2021, is gebeurd bij de SOBD en op de begraafplaatsen. Daarnaast is er 

aandacht voor interessante historische achtergrondverhalen over personen en graven.  

Jubileum  
In dit jaar 2022 hebben we als SOBD een jubileum van 30-jarig bestaan te vieren: op 3 juli 1992 is de 

stichting, de SOBD, formeel opgericht. Aangezien 3 juli midden in de vakantieperiode valt, hebben we als 

bestuur besloten er op 3 juli geen bijzondere aandacht aan te besteden. Deze bijzondere aandacht willen we 

op zaterdag 24 september wel besteden aan dit 30-jarige jubileum. Op die zaterdagmiddag organiseren we 

een bijeenkomst voor donateurs en vrijwilligers in de Hof van Colmschate in Colmschate.  

Naast een hapje en een drankje is er een lezing over oude begraafplaatsen door funerair deskundige Leon 

Bok, die ook verbonden is aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. We brengen een bezoek aan de oude 

algemene begraafplaats van Colmschate, waar Jaap Breetvelt van de vrijwilligersgroep “Op de plaats Rust” 

wat over de geschiedenis en de werkzaamheden op deze oude begraafplaats gaat vertellen.   

Verder worden de twee boekjes, die Roel Teeninga heeft geschreven over de oude begraafplaats Colmschate 

deze middag opnieuw gepresenteerd, zodat ze weer beschikbaar zijn voor belangstellenden.  

Begraafplaatsbezoek 
In dit na-Corona jaar is opgevallen dat op de oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg de hoeveelheid 

bezoekers van de begraafplaats nog altijd redelijk goed is. Wij hebben het idee dat door de voorgaande twee 

Corona-jaren toch veel mensen deze begraafplaats als een prettige buurtwandeling hebben ontdekt en nu 

met regelmaat terugkomen. Ook bezoekers van buiten Deventer vereren de begraafplaats regelmatig met 

een bezoek, zoals onder andere moge blijken uit een reactie van iemand die voor een gesloten poort stond na 

een treinreis vanuit Den Haag, toen we na een storm op 1 februari 2022 vanwege gevaarlijke bomen de 

begraafplaats enkele dagen gesloten moesten houden  

Eind mei hadden we zelfs bezoek vanuit de staat Utah in de V.S. Al vroeg was het Amerikaanse echtpaar op 

zoek naar graven van de familie Brouwer en Kloezeman. Met wat samenwerking via de telefoon vonden we 

het graf van Evert Kloezeman, overleden in 1909 en begraven in graf 3647. Het Amerikaanse echtpaar was 

familie van Kloezeman, en zij wisten dat de familie vroeger een bloemisterij had aan de Snippelingsdijk. 

Daar zat inderdaad orchideeënkwekerij Kloezeman.  

 

Heeft u zin en tijd om de SOBD in woord en daad terzijde te staan, heeft u vragen, suggesties of 

opmerkingen, laat het ons weten via info@sobd.org. 



Vorig najaar, op 26 november 2021 hebben we wethouder Frits Rorink op bezoek gehad op de oude 

begraafplaats aan de Diepenveenseweg. De wethouder was zeer geïnteresseerd in de geschiedenis van de 

begraafplaats en bijzonderheden over daar begraven families. Dhr. Rorink had zelf ook uit zijn werk als 

wethouder in Oldenzaal bijzondere verhalen over begraafplaatsen.    

Werkzaamheden  
Vorig jaar zorgde Corona nog wel eens voor een onderbreking van de onderhoudswerkzaamheden, maar 

gelukkig is het dit jaar gunstiger voor de regelmatige werkzaamheden. Op de begraafplaats aan de 

Diepenveenseweg hebben de vrijwilligersgroep op de donderdagen en de twee vrijwilligers die er vier 

dagen per week werken ook dit jaar weer gezorgd dat de begraafplaats er goed verzorgd bij ligt en dat het 

geheel voldoende onderhouden is.   

Komende activiteiten  

Zaterdag 10 september en zondag 11 september 2022: Open Monumentendagen 

Zaterdag 24 september vanaf 13.15 uur tot 17.00 uur: jubileumbijeenkomst in de Hof van Colmschate   

Woensdag 2 november: bijeenkomst ter gelegenheid van Allerzielen.  

 

 

Een stukje geschiedenis Diepenveenseweg 

Onderstaande bijdrage ontving de SOBD van een historisch betrokken familielid. 
 

Regelmatig breng ik een bezoekje aan de oude begraafplaats aan de Diepenveenseweg. Nu zag ik op jullie 

site dat de Stichting Oude Begraafplaatsen, 

naast het onderhouden en restaureren van 

graven, ook de geschiedenis uitzoekt. 

Bij deze wil ik graag een stukje geschiedenis 

toevoegen. Misschien dat jullie er wat aan 

hebben. Niet van een belangrijke Deventenaar, 

maar een gewone. 

Ergens achteraan op de begraafplaats ligt mijn 

betovergrootmoeder begraven (de oma van 

mijn oma), Hendrika Julia Wensink-Rogier. 

Zij was getrouwd met Marten Wensink (1850-

1937). De Rogier familie woont sinds begin 

1800 in Deventer en Wensink sinds 1875-

1880. 

Hendrika Julia Rogier was een van de zes 

kinderen van Louis Antonie Rogier en 

Fransina Liebgod. Ze trouwde op 13 

september 1883 met Marten Wensink en 

gingen wonen in een stadsboerderij aan de Noordenbergstraat 60 in Deventer. Deze boerderij is tot de jaren 

'30 in de familie gebleven. Daarna zijn ze naar de Worp gegaan. 

Ik heb een hoop familiegeschiedenis opgeschreven, leuk detail om te vermelden is dat de 2e naam "Julia" 

nog steeds wordt doorgegeven. Eerst aan mijn oma (Hendrika Julia Wensink (1910-2003) en daarna aan 

mijn dochter (Nadiah Julia) . 

Met vriendelijke groet. 

 

Begraafplaats Roeterdsweg  

Zoals in voorgaande jaren wordt er nog steeds elke woensdag gewerkt door de vrijwilligersgroep op de 

begraafplaats. 

Ieder heeft zo zijn eigen klussen op zich genomen in de loop der jaren, maar ook voor ons samen zijn er 

grote klussen zoals het bladruimen en paden schoonhouden. Afgelopen najaar was het bladruimen ongeveer 

in twee weken tijd geklaard. Een lange mooie herfst eindigde in een plotselinge ommekeer met kou die het 

blad snel naar beneden deed dwarrelen. Gelukkig kregen we hulp van het groenbedrijf, dat aan het eind van 

de ochtend en in de middag met de bladzuigende tractor alle hopen blad op de paden opzoog. De ‘finishing 

touch’ werd door ons met de bladhark en kruiwagen verricht. 



In het voorjaar is gewerkt aan het vervangen van de 

Buxusstruiken. Door de variatie aan standplaatsen, maar 

ook om monoculturen in de heggetjes te voorkomen, zijn 

er verschillende lage heg- vormende rassen geplant zoals 

Osmanthus burkwoodii, Lonicera nitida en Ilex crenata. 

Op plaatsen waar ruimte was en geen heg gevormd 

hoefde te worden, werd Osmanthus heterophyllus 

Tricolor geplant. Door hun groene blad met gele 

motieven erin geven ze een kleurige afwisseling tussen 

het groen. 

 

Een bijzondere gebeurtenis in de loop van het jaar was 

de reünie van een familie, die in de oorlog in ons dorp 

woonde. De Historische Vereniging Diepenveen-dorp heeft door alle aandacht voor de 75-jarige herdenking 

van de 2de Wereldoorlog, ook gekeken naar Diepenveense bewoners, die als verzetsstrijders actief waren. 

Daarbij stuitten ze bij archiefonderzoek in de lijst van uitgereikte Verzetsherdenkingskruizen op de naam 

Vertregt.   

Het echtpaar bleek gedurende de oorlog mensen te hebben geholpen met bv. onderduiken, het vinden van 

een vluchtroute, het voor kortere of langere tijd onderdak verlenen, het illegaal drukwerk verspreiden, enz. 

Ook een joods jongetje maakte deel uit van dit gezin.  

Deze familie woonde aan de Molenweg vlak bij het boerderijtje ‘de Veldkamp’. De Molenweg was door de 

grotere huizen de plek voor de Duitsers om huizen te vorderen en/of hun mensen in te kwartieren bij de 

bewoners. 

Voor de Diepenveners heulde het gezin Vertregt met de vijand. Dat het jongetje dat bij hun in huis was een 

vervalst persoonsbewijs bezat, was niet bekend. Door zijn werk was de heer Vertregt goed op de hoogte van 

het reilen en zeilen van de Duitsers in Deventer en 

omgeving. Deze gegevens werden doorgespeeld aan 

het verzet en gebruikt om o.a. vluchtelingen, 

materiaal en voedsel over de IJssel  te zetten. 

Mevrouw Vertregt verspreidde illegaal drukwerk en 

ving thuis mensen op, die op de vlucht waren en 

onderdak voor kortere of langere tijd nodig hadden. 

Het risico dat de familie liep was dus groot, maar ze 

kwamen de oorlog goed door. 

Het noodlot sloeg toe begin augustus 1945, toen de 

heer Vertregt als vrijwilliger in Bathmen mijnen 

hielp ruimen. Voor een huis lag oorlogstuig, dat 

tijdens het ruimen ontplofte. De heer Vertregt werd 

daarbij dodelijk getroffen en anderen werden zwaar gewond. Zijn begrafenis vond plaats op de 

begraafplaats in Diepenveen. Op het graf kwam een houten kruis te staan. Mevrouw Vertregt is later met 

haar kinderen verhuisd naar elders en hertrouwd.  

Het graf werd zelden bezocht en omdat de gemeente later de indruk wekte dat het geruimd was, wist de 

familie niet dat het nog bestond.  

In de loop der jaren is het houten kruis vergaan en nooit door een ander monument vervangen.  

De zoektocht van de Historische Vereniging Diepenveen-dorp heeft geleid tot hernieuwd contact met de 

familie. Tijdens een familiereünie is alsnog een zerk gelegd. Het joodse jongetje, dat in die jaren bij hun 

woonde, was ook hierbij aanwezig. 

 

 

De Historische Vereniging Diepenveen-dorp plaatste een kleine plaquette met uitleg en er is een boekje over 

geschreven. 

 

 

Bijdrage namens de Werkgroep Roeterdsweg van Gon Jellema 
 

 
 

 
 

 

    



Groenbeheer 2022 Diepenveenseweg  

 

Eindelijk weer een gewoon jaar! 

De donderdagploeg bleef hetzelfde van samenstelling.  

De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het schoonmaken van graven en het weer opnieuw zichtbaar 

maken van graven, die in de vergetelheid dreigden te raken. 

Verder hielden we ons bezig met het opruimen van gevallen 

takken en bomen en het schoonhouden van de paden  

De twee vrijwilligers die hier vier dagen per week werken 

zorgden er voor dat de begraafplaats tussendoor er ook keurig 

bijlag door maaien en specifiek wied- en snoeiwerk. 

Na de vakantie gaan we in september weer verder met het 

herstel van zichtlijnen en het snoeien en afzetten van struiken 

en bomen in de vakken achterin de begraafplaats, zodat het 

geheel er netjes uitziet.   

Ook dit jaar werden er weer leuke vlinders waargenomen, 

zoals de eikenpage, de huismoeder en diverse blauwtjes. 

De rode eekhoorns zijn er gelukkig ook nog steeds. 

Door de droogte bloeiden de planten wat minder en de orchideeën waren laat.  

Het voorjaar van 2022 was zeer rijk met veel bloeiende stinsenplanten. Met name holwortels en historische 

narcissen deden het erg goed.  

Ook het wilde en aangewaaide fruit deed het prima. Met name de kroosjespruimen zaten vol met fruit en 

bloesem. 

Kortom: het is toch wel weer een bijzonder en prachtig jaar!  

 

Peter Heijke, groenbeheer  

 

Oude Begraafplaats Colmschate  

De storm en regenbuien van januari hebben er voor gezorgd dat er heel veel dood hout op de begraafplaats 

terecht is gekomen.  

Toen we in april weer begonnen met de werkzaamheden op de begraafplaats moest er dus veel dood hout 

verwijderd worden, zeker op de grote grasvelden, om het maaien daarvan weer mogelijk te maken. Dat is 

inmiddels gebeurd en het gras is nu met de nieuwe zitmaaier keurig gemaaid. 

In het voorjaar bloeiden er heel veel sneeuwwitjes, narcissen, hyacinten, bosviooltjes en campanula’s; dat 

betekende dat we tussen de monumenten 

voorzichtig hebben moeten maaien.  

We hebben weer een nieuw lid van de werkgroep. 

Met z’n allen hebben we het blad dat er nog van 

vorig jaar lag, vrij eenvoudig kunnen verwijderen 

en buiten het hek kunnen deponeren, waar de 

gemeente het regelmatig laat weghalen. 

De begraafplaats ziet er nu keurig uit, klaar om 

gasten te ontvangen op de Open Monumenten- 

dagen in september. 

Bijdrage van de Werkgroep Colmschate 

 
 

Tot slot. De SOBD heeft een trouw donateursbestand. Daar zijn we zeer blij mee, maar er kunnen er altijd 

meer bij. U kunt zelf donateur worden, maar u kunt ook iemand een donateurschap cadeau doen. Als dank 

krijgt u het felbegeerde borrelglaasje met het logo van de SOBD. Donaties zijn welkom op rekeningnummer 

NL93 ABNA 0631620982 van de Stichting Oude Begraafplaatsen Deventer 

 



Michiel Smits : Een bijzonder verhaal over grafnummer 947 
 
Niet erg opvallend is het graf van de familie Smits : een eenvoudige liggende zerk met daarop drie 
naamplaten van de drie begraven familieleden Smits. Begraven zijn hier de vader, de moeder en 
een zoon. De zoon is als eerste en op jonge leeftijd begraven, op 15 juli 1882 op 30-jarige leeftijd. 
Over de zoon, Michiel Smits weten we wel dat hij is omgekomen bij een scheepsramp voor de 
Nederlandse kust maar veel meer ook niet. Twee jaar geleden kreeg ik het verzoek van een 
mevrouw, een ver familielid van Michiel Smits, of zij bij dit graf van deze Michiel Smits een 
struikroos mocht planten. Als SOBD hebben we dat planten toegestaan en ik heb haar daar toen 
bij geholpen. Een jaar later heeft mevrouw nog twee andere rozen geplant zodat aan de kop van 
de grafsteen nu drie rozen staan, die het ook nog goed doen.  
In 2021 werd door dhr. Kees Jan van Dalsen ook naar het graf van Michiel Smits geïnformeerd, 
Kees Jan van Dalsen is een oud-officier van de Koninklijke Marine en heeft in die functie te 
maken met het herdenken van de scheepsramp, waarbij ook Michiel Smits is omgekomen. Door 
de SOBD is er contact tussen Kees Jan van Dalsen en de achternicht van Michiel Smits ontstaan 
en hebben zij hun kennis en feiten over Michiel Smits gedeeld.  

Michiel Smits, is geboren op 23 oktober 1852 In Oss. Op zijn 
grafmonument staan een paar tekststukjes die om een nadere 
uitleg vragen. Zijn datum van overlijden is niet ingevuld omdat de 
dag en datum niet precies bekend zijn. Zr. Ms. Adder is op 5 juli ‘s 
avonds vergaan en gezonken, maar het kan ook wel zijn dat 
opvarenden nog een etmaal in zee hebben gedreven voordat zij 
overleden en aangespoeld zijn, daarom staat niet 5 juli op zijn 
grafsteen maar … juli 1882.  
Ook staat op zijn grafsteen “Ridder der M.W.O”. Michiel was 
ondanks zijn jonge leeftijd Ridder in de Militaire Willems Orde. In 
het toekenningsbesluit staat deze toekenning van de Militaire 
Willemsorde als volgt omschreven: 
 

        Bron: Marinemuseum 

Bij besluit van den 5 den Maart 1875, No 4, heeft Zijne Majesteit  goedgevonden, tot belooning der 

scheepelingen van de Koninklijke Nederlandse marine, die zich hebben onderscheiden in den oorlog met het 

rijk van Atjeh, tussen 26 april 1874 en den 22 augustus d.a.v.: 

a. te benoemen tot ridder der Militaire Willemsorde, 4e klasse, den adelborst 1 ste klasse M. 
Smits; enz, Ens,    
Michiel Smits is in 1878 vanuit Indië teruggekeerd naar Nederland om hier zijn carrière bij de 
Koninklijke Marine voort te zetten.  
 Op 1 juli 1882 begon zijn plaatsing als eerste officier aan boord van de rammonitor Zr. Ms. Adder.  
 

De ramp met Zr. Ms. Adder 

 
 

Zr. Ms. Adder was een rammonitor tweede klasse, schepen bestemd om de Zuiderzee en de 
zuidelijke Nederlandse zee-engten te beschermen. Het schip, eigenlijk een door stoom 
aangedreven drijvende tank, had een zeer laag vrij boord, was bijzonder slecht manoeuvreerbaar 
en totaal niet zeewaardig. De samengestelde bemanning van Zr. Ms. Adder bestond in totaal uit 
65 opvarenden. Op 1 juli 1882 kwam de bemanning aan boord, vervolgens was de indienststelling 
op 3 juli en voer het op 4 juli vanuit Amsterdam naar IJmuiden om over de Noordzee naar 
Hellevoetsluis te varen en vanuit daar een oefen/trainingsreis te maken in de Zuidelijke wateren. 



’s Ochtends om 10 uur van de 5e juli verliet het schip IJmuiden en zette bij mooi weer koers naar 
Hellevoetsluis. In de loop van de middag sloeg het noodlot echter toe, de wind ruimde van 
zuidoost naar zuidwest en nam in kracht toe zelfs tot windkracht 5. Het tij kenterde en een 
tegenstroom was het gevolg.  
Ter hoogte van Scheveningen/Kijkduin bleek het voor Zr. Ms. Adder niet meer mogelijk om tegen 
deze wind en stroom nog vaart te houden. Om 6 uur ’s avonds wordt geprobeerd te draaien en 
naar IJmuiden terug te keren, doch het schip weigert herhaaldelijk “met schroeven te sturen”. Wat 
er zich precies heeft afgespeeld aan boord weet niemand maar vanaf 20.30 uur werden 
noodseinen uitgegeven en om 21.10 uur is het schip ontploft/gezonken. Alle 65 opvarenden zijn 
hierbij omgekomen, 42 lichamen zijn geborgen en 23 hebben een zeemansgraf gekregen. 
Helaas heeft niemand iets gedaan met de informatie van het in nood verkerende schip en tot 
overmaat van ramp miste door een procedurefout ook de Marine het schip niet. Pas toen 2 dagen 
later de eerste lichamen gevonden werden, werd een zoektocht ingezet. 
De grote verslagenheid en het medeleven van de bevolking uitte zich ook bij de begrafenis in 
Deventer, de woonplaats van de ouders van Michiel Smits. 
Bron: Middelburgse Courant 19 juli 1882. 
Uit verschillende plaatsen worden in de bladen beschrijvingen gegeven van de begrafenissen, die 
aan de ongelukkige slachtoffers van de ramp met de Adder ten deel zijn gevallen. Wij hebben van 
die berichten nog weinig melding gemaakt, doch willen niet met stilzwijgend voorbijgaan aan de 
plechtigheid der ter aarde bestelling van het stoffelijk overschot van den luitenant ter zee 2e 
klasse M. Smits, 1ste officier aan boord van den monitor. In hem toch verliest de marine niet 
alleen, even als zijne kameraden, een veelbelovend jong officier, maar een wier reeds als 
adelborst 1ste klasse, bij de tweede Atjeh-expeditie, het zeldzame geluk ten deel viel van de 
Militaire Willemsorde te mogen verdienen, welke hoogste onderscheiding voor den krijgsman hem 
bijna gelijktijdig met zijne bevordering tot luitenant ter zee werd toegekend. 
Te Deventer, waar zijn vader woont, kwam Zaterdag morgen omstreeks half twaalf, per 
spoortrein, het lijk van de ongelukkigen jongen man aan. 
Aan het station- schrijft de Zwolsche Crt. - bevonden zich de bloedverwanten van den overledene 
en genoodigden in 7 rijtuigen, eenige zeeofficieren, de kolonel der huzaren, de kommandant van 
het garnizoen liggende detachement infanterie met de officieren dier korpsen, de majoor-
commandant en officieren der schutterij en de muziek der huzaren.  
Toen de lijkkist, die met de Ned. Vlag en met bloemkransen van de officieren der marine, van het 
leger en de schutterij bedekt was, en waarop tevens was nedergelegd het eereteken van de 
Militaire Willemsorde, in de lijkkoets werd geplaatst, zette de stoet zich in beweging. Voorop ging 
de muziek met een treurmarsch van Chopin, dan volgde de lijkwagen, aan weerszijden begeleid 
door zeeofficieren, daar achter kwamen de officieren der verschillende wapens en de rijtuigen, 
terwijl een ontzaglijke menschenmassa zich langs den weg geschaard had of den stoet volgde 
naar de begraafplaats. Daar aangekomen werd de kist in den grafkuil neergelaten en liet de 
muziek nog een treurmarsch van Beethoven hooren. Daarna schetste de predikant G.P. Kits van 
Heijningen in treffende bewoordingen het leven van dezen officier. Vervolgens nam een der 
zeeofficieren het woord om met diep bewogen stem, namens het gansche korps, een laatste 
groet aan den beminden wapenbroeder te brengen. Vervolgens bedankte de heer Kits van 
Heijningen, uit naam van den vader, die bij de plechtigheid tegenwoordig was, maar te diep 
ontroerd was om dit zelf te doen, de aanwezigen voor de laatste eer aan zijn betreurde zoon 
bewezen. Diepe stilte heerschte bij deze plechtige begrafenis, en zoowel van den talrijke 
omstanders als van hen die bij den lijkstoet behoorden, vloeide menige traan van deelneming bij 
het zien van den terneergeslagen vader, en om het droevig einde van dezen officier, die met 
zoovele anderen op zulk een ellendige wijze om het leven is gekomen. 
 
Dit is het bijzondere verhaal van een marineofficier die begraven ligt op de oude algemene 
begraafplaats in Deventer. Op 5 juli 2022 was het 140 jaar geleden zijn dat Zr. Ms. Adder met 
man en muis voor de kust van Scheveningen verging. Dit feit werd op dinsdag 5 juli 2022 op 
ceremoniële wijze herdacht door een herdenking in de Oude Kerk Scheveningen en een 
kranslegging op de boulevard en bij het wrak van Zr. Ms. Adder.  
Bijdrage van Bert Prummel 


