Het 25e jaarboek van de Vereniging Oud Deventer bevat 25 verhalen van m Deventer bekende publicisten en auteurs. Ter gelegenheid van de presentatie poseerden de auteurs en fotografe Erna Lammers.
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Deventer als plaats van herinnering
door Martijn Ubels

DEVENTER - Het dit weekend verschenen 256 jaarboek van de Vereniging Oud Deventer is een bijzondere uitgave. Maar liefst 25 in Deventer bekende publicisten en auteurs schreven een kort verhaal,
onder het principe 'plaats van herinnering' van de Franse historicus
Pierre Nora. Het gaat niet alleen
om geografische locaties, maar
ook om overdrachtelijke plaatsen
zoals begrippen en symbolen van
de cultuur.
Toegepast door de Vereniging Oud
Deventer is het resultaat een
gevarieerd boek, waarin elke auteur bondig zijn of haar herinnering aan Deventer of het buitenge-

bied beschrijft. Jan Bedaux bijvoorbeeld schrijft over het verblijf in
Deventer van Erasmus. Een bijzonder verhaal is ook dat van Joop
Mol. Het gaat over een lindeboom
op de hoek Koekendijk/ Dorpsstraat in Bathmen, in de tuin van
het voormalige huis van de Joodse
familie Polak. Dochter Leny belandt met man Hartog de Leeuw
in de oorlog in Duitsland. Maar zij
overleeft. De lindeboom thuis in
Bathmen in de tuin wordt in die
oorlogsjaren voor Leny een symbool. Een symbool van hoop, een
verlangen naar een betere toekomst.
In een ander hoofdstuk wordt de
band tussen Deventer en president Steyn - zijn standbeeld staat

in het Rijsterborgherpark - belicht.
Weer een ander hoofdstuk gaat
over (de geschiedenis van) Park
Braband in Schalkhaar. Onderwerpen zoals de Deventer zwembaden en de historie van het schaatsen in Deventer komen ook aan
bod. Henk van Baaien, voorzitter
van de vereniging en één van de
25 auteurs: „Omdat dit boek het
256 jaarboek is, wilden we eens
iets anders dan enkel een paar onderwerpen belichten." Het resultaat is een boek. dat een breed publiek zal aanspreken. „Aardig is dat
mensen die veel van Deventer weten, maar normaal niet gauw
schrijven het gewaagd hebben.
Met succes."
Het boek is vrijdagavond gepresen-

teerd in De Hereeniging, vaste vergaderplek van (het bestuur) van
de vereniging. De auteurs van de
hoofdstukken waren voor die gelegenheid uitgenodigd.
De Vereniging Oud Deventer, die
per 2012 als Historische Vereniging
Deventer door het leven gaat, telt
op dit moment ruim 800 leden.
Het jaarboek, waarin ook weer de
Deventer feiten staan - zoals aanwinsten Historisch Museum en
SAB, nieuwe straatnamen of de archeologische kroniek - is dit keer
in full colour uitgevoerd. Per deze
jaargang verzorgt Pieter Ellens de
(nieuwe) vormgeving. Erna Lammers tekende voor de fotografie.
Het boek is te verkrijgen bij de bekende Deventer boekhandels.

