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Boek over rijke historie Rollecate en buurttuin
door Peter ten Cate

DEVENTER - De titel van het boek
staat nog niet vast, maar het merendeel van de 150 pagina's is al geschreven. Met een grote slag om
de arm hopen de tien bewoners
van het Rollecatekwartier die aan
het boek werken dat hun geesteskind in het voorjaar bij de Deventer boekhandel ligt.
Het boek verhaalt over de rijke historie van het Rollecategebouw en
de buurttuin aan de Tesschenmacherstraat. Het wordt geïllustreerd
met vele kiekjes uit de oude doos
en jongere foto's. Ook staan er ervaringen en anekdotes in van studenten en buurtbewoners en artistieke bijdragen van kunstenaars
die het markante gebouw al jarenlang als atelier gebruiken.
De auteurs/samenstellers maken
als taakgroep deel uit van Stichting Rollecate Beheer, een bewonersinitiatief dat zich sinds 1995
niet succes het lot van de buurttuin heeft aangetrokken. Dat was

het jaar waarin de gemeente de
tuin ter beschikking stelde aan de
buurt. . Door veel werkzaamheid
van bewoners en met financiële
ondersteuning door de Wijkaanpak zijn er diverse speel- en klauterplekken aangelegd, evenals een
jeu de boules-baan, mozaïekbankje en ronde bank om een treur-es,
het symbool van de buurttuin.
Verder houdt de buurt er allerlei
activiteiten als buurtbarbecue,
paaseieren zoeken, nieuwjaarsborrel en spooktocht met Halloween.
„Anderhalf jaar geleden zijn we
aan het boek begonnen om aandacht te vragen voor het karakteristieke gebouw en de buurttuin. De
tuin van Rollecate is de enige 'groene long' voor bewoners in de carré
Brinkgreverweg, Van Oldenielstraat, Hoge Hondstraat en Ceintuurbaan", aldus Mischa Verschuren en Sterre Delemarre namens
de initiatiefgroep uit de 'ziekenhuisbuurt'.
Die is nog op zoek naar mensen
die in de periode na 1975 les heb-

Een oud kiekje van de voormalige Rijkslandbouwhuishoudschool 'Nieuw
Rollecate' aan de Tesschenmacherstraat.
bron Stichting Rollecate Beheer

ben gegeven aan de toenmalige
Rijkslandbouwhuishoudschool
Nieuw Rollecate. „Maar ook naar
mensen die er in die tijd lessen
hebben gevolgd. We missen nog

informatie over die periode", luidt
haar oproep. Volgens de groep is
het boek interessant voor alle Deventenaren en andere belangstellenden. Verschuren: „Naast onder-

wijsgeschiedenis en het studentenleven van Rollecate geeft het boek
ook een beschrijving van de architectuur, ontwikkelingen rond de
buurttuin en een blik naar de toekomst."
Tot nu toe hebben de auteurs/ samenstellers vooral gesproken met
studenten en docenten die in de
periode 1930-1975 op Rollecate zaten. „Maar om het boek compleet
te maken willen we ook meer weten over de ontwikkelingen in latere jaren." Daarbij denken ze aan
onderwerpen als het wonen op
het internaat en begeleiding door
de leidster, tevens hoofd interne
huishouding.
Verder is de groep geïnteresseerd
in de lessen huishoudkunde, groepenwerk, periode milieukunde,
studentenvereniging Ceres Vesta
en de 'Rollepoezen'.
Veel studenten van Rollecate gingen destijds namelijk om met die
van de (voormalige) landbouwhogeschool Larenstein aan de Brinkgreverweg.

