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Wandelroute Nieuw
Rande

IJsseldijk

Nabij 36

Deze wandelroute is te starten bij het toeristisch overstappunt bij de provinciale weg Deventer-Zwolle (begin oprijlaan naar landhuishuis
Nieuw Rande). De route brengt je langs bezienswaardigheden die een relatie hebben met de familie Stratenus. Zij wonen op het
landgoed Nieuw Rande van 1895 tot 1996. Vanaf dat moment is het landgoed in eigendom bij de Stichting IJssellandschap.
Baron G.J.Th. Stratenus koopt het landgoed en gaat er met zijn vrouw E.C.S. van der Wickevoort-Crommelin en hun drie kinderen
wonen. Dochter Otheline, met de bijnaam Daisy, gaat later wonen in een houten villa op het landgoed. De oudste zoon Edouardo blijft
na het overlijden van zijn ouders op het landgoed wonen. De jongste zoon Theodore heeft volgens het bevolkingsregister Diepenveen
het landgoed verlaten om terug te keren naar zijn geboorteplaats Den Haag. Daarna woont hij lange tijd op Parc Broekhuizen in
Leersum.

Bouwhuisweg

2

Villa De Koershof(f) is in 1909 en 1917 gebouwd als zomerverblijf in opdracht van oud-apotheker Philip Wolterson (1849-1916) te Den
Haag. Het zijn uitbreidingen van een in 1905 door Johannes Pohlmann gebouwd huis (zie foto rechtsboven).
Uit de Deventer Courant van 1902 blijken contacten tussen de familie Wolterson en Stratenus. Mevrouw G. Wolterson-van Wagtendonk
maakt samen met baronesse E.S.C. Stratenus-Van Wickevoort Crommelin onderdeel uit van het Dames-Comité van aanbeveling voor
een bazar ten bate van de Christelijke School in Deventer (onderdeel van CNO). In de jaren 40 laat CNO de ULO (Uitgebreid Lager
Onderwijs) in de Polstraat in Deventer bouwen.
Later woont hier 'de bijenman' Jan Hendrik Wigersma. Hij ontwerpt een bijenkast met de naam 'Koershofkast'.
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Villa Koershoff

2

Stopplaats Rande

Wetermansweg

Op het grondgebied van Diepenveen liggen indertijd twee spoorlijnen. De lijn met deze stopplaats is van Deventer richting Zwolle. Uit
de vertrekstaat in de zomer van 1891 blijkt dat de trein vier keer per dag stopt. Een ritje naar Leeuwarden duurt dan bijna vier uur. De
andere spoorlijn, van Deventer naar Ommen, ligt in die tijd daar waar nu de hoogspanningsmasten te zien zijn.
De naam van de stopplaats, die op 3 juni 1918 is gesloten, verwijst naar het buurtschap Rande. In de beginperiode van de familie is het
adres Rande 105 en vervolgens na een hernummering nummer 248.
De stopplaats is gelegen op het grondgebied van landgoed Oud Rande. De eigenaar bedingt bij de verkoop van de grond dat als hij op
reis gaat dat er op het perron voor hem een stoel wordt klaargezet.
Het volgende station is 1,5 kilometer verderop.
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Op het pad aan de zijkant van het huis is de oude toren van het landhuis goed te zien. Het landgoed is van 1285. Indertijd woont er de
familie Rande. De toren, gebouwd door Willem van Doetinchem, zoon van de schout van Deventer, is van 1578.
Het neogotische huis (zie foto rechtsboven) raakt in verval en wordt in 1964 gesloopt.
Een stukje verderop aan de Sallandsweg heeft 't Clooster gestaan. Daar woont ten tijde van baron G.J.Th. Stratenus burgemeester
Doffegnies. Hij speelt een belangrijke rol bij het oplossen van een inbraak in het landhuis, waarbij onder meer zilver en 700 gulden
verdwijnt. Samen met de wachtmeester der marechausse haalt de burgemeester de verdachte in Stroe op. Over de inbraak valt nog te
vertellen dat de verdachte in 1911 wordt veroordeeld op basis van vingerafdrukken op een reukflesje en dat niet veroordeelde
verdachten aan een ketting door het dorp zijn genomen.
Later woont er de NSB-er Rost van Tonningen. Bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocument is onder zijn naam nog een dossier
te vinden, waaruit blijkt dat de Duitsers het landhuis willen invorderen vanwege onvoldoende medewerking van de baron bij een
konijnenplaag. Het dossier geeft geen uitsluitsel over invordering, maar andere bronnen bevestigen dat het huis is ingevorderd en dat
de baron en personeel dan elders wonen.
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Op het briefpapier van de baron staat naast het adres voor een telegram en het telefoonnummer de naam van het dichtstbijzijnde
station Diepenveen-West. Het station is een stationspostkantoor, zodat ook post voor de familie Stratenus hier aankomt. Ondanks dat
de familie een koets en later een Buick heeft, hebben ze mogelijk ook met de trein gereist.
Het station is open van 1 oktober 1866 tot 15 mei 1936 en vervolgens van 1 juni 1940 tot 5 januari 1941. Het gebouw is in 1970
gesloopt.

Station Diepenveen- Sallandsweg
West
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Roobrug
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Sallandsweg
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In 1601 wordt Roobrugge bewoond door Gerhardt Krijt. Waarschijnlijk is Roobrugge dan niet veel meer dan een keuterboerderij. In
1894 wordt het huis bewoond door Otto Adriaan Smissaert. In 1897 blijkt dat hij ook eigenaar is want hij laat het huis afbreken en in
1898 vervangen door een decoratief huis in neorenaissance stijl met een toren. Hiervoor leent hij f 50.000,- van zijn vrouw Maria Louise
Crommelin. Zij bewonen het huis gezamenlijk in 1904. Begin jaren dertig - van de 20e eeuw - wordt de buitenplaats 'de Roobrug'
bewoond door het echtpaar Wichelman-Klaare. De tijden worden moeilijker en het echtpaar besluit een veel kleiner huis in hun bos op
het landgoed te bouwen. Het huis (nu Sallandsweg 3) komt in 1934 gereed, maar wordt nooit door hen bewoond, want het echtpaar
gaat scheiden in hetzelfde jaar. In 1935 wordt het huis opnieuw geveild en in 1936 wordt het grote huis afgebroken. De nieuwe eigenaar
de heer Ten Zeldam laat een nieuw huis ontwerpen door W.P.C. Knuttel dat er nog steeds staat. In de periode dat Johanna Aleida
Budde op het landgoed woont, zijn de landgoederen met elkaar verbonden. Haar broer woont, samen met Josina Cecilia Johanna
Bernarda Beck, op Oud Rande. Zij is een zuster van de vrouw van Koos Duymar van Twist. Duymaer van Twist (zijn gezin is afgebeeld
op het schilderij van Aleida Budde) woont op Smets Rande en later op Nieuw Rande. Met de verkoop van Nieuw Rande aan Stratenus
worden deze banden verbroken.
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In het bos zijn restanten van het huis Rande aanwezig. De eerste vermelding van het huis Rande dateert uit 1603. De in Deventer en
omstreken bekende familie Swaefkens woont er een groot deel van de zeventiende eeuw. Vanaf het moment dat Anna Maria
Swaefkens omstreeks 1677 trouwt met Philippus de Smet, wordt het huis Smets Rande genoemd. Toen het landgoed in 1853 is
verkocht, is het landhuis in een bouwvallige staat. De nieuwe eigenaar laat het huis dan ook spoedig daarna afbreken. De met eiken
omzoomde oprijlaan is nog aanwezig (deze is in 2014 volledig nieuw aangeplant). Op het landgoed staan die drie beelden van Hendrik
Ansum. Het beeld op de afbeelding links betreft Aeneas, Anchises en Ascanius. De voorstelling is ontleend aan een beroemd fresco
van Rafael in het Vaticaan: Aeneas redt zijn zoontje Ascanius en zijn bejaarde vader Anchises uit de stad Troje, die door de Grieken is
ingenomen.
De beelden staan later op het eiland bij het landhuis. Vanwege vandalisme staan de beelden nu in de tuin van Museum de Fundatie,
Heino/Wijhe.
De familie Stratenus heeft op Smets Rande haar groentetuin. Reijer Dorrestein is hier tuinbaas en krijgt daarvoor na jarenlange trouwe
dienst een onderscheiding.

7

Adelijke familie
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De vader van G.J.Th. Stratenus wordt in 1838 bij Koninklijk besluit vanwege speciale verdienste in de adel verheven. 9 jaar later wordt
aan hem, Anthony Jan Lucas Stratenus, de titel van baron verleend. Hij is raad van legatie in London en lid van het Ridderschap van
Zuid-Holland. Ook is hij minister-resident bij het hof van Hannover en Hanzesteden en korte tijd Minister van Buitenlandse zaken in het
kabinet Thorbecke. Tijdens het verblijf in Hannover wordt zijn zoon G.J. Th. Stratenus geboren. De vererfelijking van de adeldom is bij
eerstgeboorte.
Bij de Hoge Raad van Adel in Den Haag is het wapen van de familie in het wapenregister en het adeldiploma te vinden.
Uit de archieven blijken meerdere contacten met andere adelijke families. Edouardo gaat regelmatig jagen op het landgoed De Wiersse
in Vorden. En hij stuurt een brief over het jagen op de wilde eend aan baron van Dedem van landgoed De Colkhof nabij Zwolle.
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Eiland
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Schapenzandweg

Het eiland komt tot stand als G.J.Th. Stratenus het landgoed meer in Engelse landschapstijl laat aanpassen. De bestaande kolk wordt
verlengd richting de Schapenzandweg en de Sallandsweg. Nabij het landhuis wordt een sloot gegraven, waardoor een eiland ontstaat.
Op het eiland is een ijskelder en een tennisbaan aanwezig. Ook is er de wandelroute van het landhuis naar de houten villa van Daisy.
Het landgoed is grotendeels toegankelijk, uitgezonderd de periode half april tot half juni en honden zijn niet toegelaten. Daarvoor moet
wel een wandelkaart bij de baron gekocht worden. Het gebeurt dan dat als een groep wandelaars een kaart wil kopen zij naar huis
worden gestuurd omdat de baron niet aanwezig is. Ze kunnen de volgende dag terugkomen. Vanwege vandalisme verhoogt de baron
de kosten van de wandelkaart van 25 cent naar 1 gulden.
Op de foto is Edouardo Stratenus met zijn hond te zien. De baron neemt deel aan hondenwedstrijden en is lid van een erecomite bij
een hondententoonstelling en voorzitter van vereniging van kynologen.
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Het Berghuis

Schapenzandweg
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Van 1860 tot 1890 woont er de familie Roeterd. Vanaf 1920 bewoont de familie ten Dam de boerderij. Na het overlijden van Jan van
Dam zegt de baron de pachtovereenkomst op. De baron verzoekt de pachtkamer de pacht niet voor te zetten, omdat in tegenstelling tot
wat de Pachtwet voorziet de erfgenamen het gepachte niet willen benutten voor het levensonderhoud. De familie besluit uiteindelijk af
te zien van voortzetting van de pachtovereenkomst. Naar verluidt heeft huisarts Clous de boederij willen kopen, maar de baron wil
alleen verpachten.
Inmiddels woont de familie Braakhekke er al weer vele jaren. Op de boerderij start een jarenlange traditie van buurtfeesten. Voor het
tweede buurtfeest nodigt de veel jongere partner van de baron Edouardo, Hillegonda Vis, de buurtgenoten uit om naar het landhuis te
komen. Zij is een lieve vrouw en organiseert jaarlijks een nieuwjaarsreceptie op het landhuis.

10

Bruggetjes

Schapenzandweg

Het eiland is verbonden met haar omgeving door drie bruggen. Nabij het landhuis aan de westkant van het eileand is een brug (zie foto
rechtsboven), die enkele jaren terug gerestaureerd is. Veel net getrouwde stellen hebben zich op deze brug laten fotograferen. Sinds
1998 is het landhuis een trouwlocatie. De dochter van huisarts jonkheer Maarten Stratenus trouwt er als eerste.
Aan de noordzijde is een brug. En op de de locatie, waar je nu staat, zie je de restanten van het brughoofd van de derde brug.
De directe omgeving van het landhuis is in die tijd niet toegankelijk. Dit om in pricavy in en om het huis te kunnen leven, maar ook ter
voorkoming van ongenode gasten. Naast het beschadigen van de beelden op het eiland en het stropen van konijnen vindt op een late
avond in 1905 een aanranding van de oude heer P. Stoffel plaats. Enkele jongeren, werkend op de steenfabriek in de buurt, in de
leeftijd van 14 tot 21 jaar bedreigen de man, waarbij de jongste roept "Snijdt hem maar over de bek". De koetsier van de baron, de heer
Gerrit Doorspiek, schiet te hulp en jaagt de onverlaten weg.

Schapenzandweg

Freule (ongehuwde dochter van in dit geval een baron) Daisy woont vanaf 1906 in een houten villa op de plek. Ze is dan 21 jaar en
woont daar met de gouvernantes Jaccard en Perrier. Zij zijn tante/nichtje van elkaar en zijn afkomstig uit het Frans sprekende deel van
Zwitserland. Na het overlijden van Daisy in 1922 gaan de dames in het landhuis wonen. De protestantse Jaccard ligt begraven op de
begraafplaats Roeterdsweg in Diepenveen. Zij overlijdt op 94-jarige leeftijd. De katholieke Perrier is in 1963 begraven op de
begraafplaats in Joppe.
Bij het leeghalen van de villa zijn naar verluidt twee kamers met speelgoed aangetroffen. Ook is er nog een tekenboek van Daisy. De
tekeningen zijn heel eenvoudig. Op basis van deze informatie is het nog niet mogelijk om de mate van zwakzinnigheid in te schatten.
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Villa Waldrieden

12

zaterdag 1 februari 2020

Page 4 of 6

Naam

Straat

Huisnr

Info

Zondagsschool en
huis jachtopziener

Schapenzandweg
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Het huis heeft de naam Beltenbosh. Hier staat vroeger een boerderij die "In de Belte" heet en deze is eigendom van het
vrouwenklooster van Diepenveen.
Aan de kant van de Schapenzandweg is een gevelsteen te zien met de naam van de baronesse. Haar voornamen zijn Emmerika
Catharina Sebilla. Op de gevelsteen staan de voorletters anders, namelijk …. E.S.C. De baronesse vestigt hier een zondagsschool.
Later woont hier de jachtopziener Duivenvoorde. Op het landgoed is er dan jaarlijks een grote jachtpartij en maximaal vier keer per jaar
een kleine jacht ("voor de voet weg"). Bij een jachtpartij in 1910 is er een bijzondere jager aanwezig: prins Hendrik, de partner van
koningin Wilhelmina. Bij deze jacht met 10 geweren worden er 130 fazanten, 60 konijnen, 44 hazen, 34 eenden en 1 houtsnip
geschoten.

Schapenzandweg
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De foto links laat de situatie vlak voor of tijdens de oorlog zien. Dit is bekend omdat dit de voorkant van een briefkaart is. Op de
achterkant schrijft de gouvernante Jaccard haar familie in Zwitserland.
De familie past het landhuis aan. Het midden van de H, de vorm van het huis, wordt op de eerste verdieping dicht gemaakt, waardoor
aan de voorzijde van het gebouw een klein balkon overblijft. Aan de rechterzijde wordt het eerste gebouw, de doorgang voor de
koetsen, verhoogd en worden ernaast de stallen toegevoegd.
Op de zolder zijn enkele ruimten als verblijf voor het personeel getimmerd. Naar verluidt zou G.J.Th. Stratenus de bijnaam stier of bul
hebben, mede omdat hij via een geheime trap in het landhuis de dienstmeiden op zolder bezocht.
In de kelder is de keuken en de kachel. Tijdens de winterperiode ging huismeester Neijenhuis, samen met zijn zoon, over de donkere
bomenlaan aan de achterzijde van het huis om cokes in de kachel te werpen, zodat de baron er nog een tijdje warmpjes bij zit.
Op de afbeeldingen rechts zijn vader Guillaume Stratenus en zijn zonen Edouardo en Theodore te zien.

Schapenzandweg

3

Op 1 januari 1939 overlijdt baron G.J.Th. Stratenus; twee dagen later zijn vrouw E.C.S. Wickevoort Crommelin. Hun ouste zoon
Edouard blijft in het landhuis wonen. Hij verblijft voor de jacht ook veel in Frankrijk. Op latere leeftijd heeft het onderhoud van het
landgoed minder de aandacht. Hij trouwt in 1963 met de 30 jaar jongere Hillegonda Vis. Zij investeert in het herstel van het landhuis.
Na haar overlijden in 1996 wordt het landhuis overgedragen aan de Stichting IJssellandschap. Het landhuis wordt gerestaureerd en het
park wordt in oude luister hersteld.
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Landhuis Nieuw
Rande
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Einde wandelroute
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