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Het Rode doRp VeRzamelt

Een fotografieproject voor de bewoners van het Rode Dorp (met de rode daken).

Naast alle mannen van de bouw die voor groot onderhoud in de wijk aan het
werk waren, heb ik maandenlang door het Rode Dorp gezworven, op zoek naar
verzamelingen, dierbare voorwerpen en (later) liefhebberijen.

Begonnen na de hele lange winter en doorgegaan tot na de hete zomer van 2013,
kwam ik de mensen op straat tegen of belde aan met de vraag: ’Heeft u een
verzameling of een dierbaar voorwerp?’ Bij sommigen van hen was de verzameling 
al ingepakt met het oog op het onderhoud en mocht ik later terugkomen. 
Bij anderen is dat niet gelukt; hun verzamelingen staan niet in dit overzicht, 
al weet ik dat er ergens nog Boedha-beelden in een kelder staan en weer
ergens anders modeltreinen in een doos op zolder.

De achterliggende gedachte is een romantische: misschien verzamelt iemand in
de Enkdwarsstraat wel eierdopjes en doet iemand dat aan de Boxbergerweg ook, 
en zien ze dat van elkaar pas als het gefotografeerd is en samen komt in het boek.
Met deze momentopnames laten de bewoners iets van zichzelf zien. Door deze
bundeling krijgt de buurt letterlijk een gezicht.

Ondanks het groot onderhoud, dat toch onrust met zich mee bracht, heb ik mij
steeds zeer welkom gevoeld in het Rode Dorp. Ik zal altijd met heel veel plezier
terug denken aan dit project.  

Astrid van Loo

Deventer, oktober 2013



Jermain met z’n favoriete auto van het moment en hondje Chico.

naam Jermain Goudsmit  
leeftijd 4 jaar  
adres Sanatoriumdwarsstraat 21
rode dorp bewoner sinds zijn geboorte 
verzamelt auto’s



over de verzameling Jermain is gek op auto’s en verzamelt alle soorten 
en maten. op z’n verjaardag krijgt hij altijd een grote auto.



naam Irma Sanna  leeftijd 56 jaar  adres Sanatoriumdwarsstraat 11 
rode dorp bewoner sinds haar geboorte  
verzamelt Geboortekaartjes  
over de verzameling Irma spaart de kaartjes al sinds ze op zichzelf is gaan wonen. alleen die ze 
zelf krijgt van bekenden en familie. een apart mapje is er voor de kindjes geboren in dezelfde 
straat, de Sanatoriumdwarsstraat.

naam armando Brouwer  leeftijd 26 jaar  adres adelaarstraat 67  rode dorp bewoner sinds 2008  
verzamelt Foto’s van de vangst als trofee aan de wand



over de verzameling armando vist en de 
trofeeën, foto’s met de vangst van enorme 
karpers, hangen verzameld aan de muur.

op de vraag hoe lang armando al vist 
roept de buurvrouw: ‘armando is met een 
hengeltje geboren!’



naam melissa Spijker  leeftijd 25 jaar  
adres adelaarstraat 67
rode dorp bewoner sinds haar geboorte  
verzamelt Nagellak
over de verzameling Soms lakt melissa wel 
eens de nagels van een vriendin of 
buurvrouw. 

dochtertje desteney 
is ook al gek op 
gelakte nageltjes.



naam dasilva Vicente  leeftijd 8 jaar  adres enkdwarsstraat 36
rode dorp bewoner sinds zijn geboorte  
over de verzameling dasilva is 8, en jongens van 8 verzamelen verzamelingen: 
GoGo’s, petten, knuffels, auto’s, voetbalknikkers, sleutels en dingen over 
Go ahead eagles. Hij speelt met alles.



naam anja ter Waarbeek  leeftijd 46 jaar  adres enkdwarsstraat 38  rode dorp bewoner sinds 2008
verzamelt Schelpen  
over de verzameling anja is 5 of 6 jaar geleden begonnen om schelpen mee te nemen als 
herinnering aan een vakantie. met de schelpen worden onder andere sieraden gemaakt.



naam Jannie Sprokholt  leeftijd 63 jaar  adres adelaarstraat 44  rode dorp bewoner sinds 1989  
verzamelt dolfijnen, sinds 10 jaar
over de verzameling de dolfijnen koopt ze zelf en komen allemaal uit Spanje. Ieder jaar neemt 
Jannie nieuwe mee voor de verzameling. als ze met de bus gaat kan ze meer beeldjes 
meenemen dan wanneer ze vliegt.



naam erik van der Hulst met 
dochters Valerie en anouk  
leeftijd 37, 11 en 6 jaar  
adres Reigerstraat 2  
rode dorp bewoners sinds 2012
dierbaar bezit liefhebberij: 
postduiven, net als zijn 
vader. al vanaf de leeftijd 
van 6 jaar heeft erik duiven.



naam opa Gees  leeftijd 67 jaar  adres Sanatoriumdwarsstraat 12  rode dorp bewoner sinds 1980  
meest dierbare bezit Goud amadinus 

naam 
manuela Haverhoek  
leeftijd 
39 jaar  
adres 
adelaarstraat 69
rode dorp bewoner 
sinds 1998  
verzamelt

Koelkastmagneten
over de verzameling 
Vanaf het moment 
dat manuela op 
zichzelf ging wonen, 
op haar vijftiende, 
verzamelt ze 
koelkastmagneten. 
de verzameling is bij 
de omgeving bekend 
en daardoor krijgt 
manuela ze ook 
cadeau.



opa Gees maakt vogelhuisjes, maar de grote 
liefhebberij zijn de vogels: Goud amadinus. 
Hij houdt zijn hele leven al vogels.



naam marco Wittenberg  leeftijd 38 jaar  adres Sanatoriumstraat 8  
rode dorp bewoner sinds zijn geboorte  
verzamelt Smurfen

naam Ger Wielandt  leeftijd 60 jaar  
adres adelaarstraat 39  
rode dorp bewoner sinds 1988
verzamelt Kunst
over de verzameling 
Ger verzamelt al 40 jaar kunst, 
waaronder iconen en miniaturen. 
zijn dierbaarste werk is deze 
aat Veldhoen.



over de verzameling marco is niet heel groot en werd wel eens ‘smurf’ genoemd. Inmiddels 
is het een geuzennaam geworden en sinds 10 jaar dart marco onder de naam SmURF. 
marco heeft een shirt met SmURF, dartpijlen met smurfen en spaart smurfenpoppetjes. 
elke week koopt hij een Smurf bij Wentink. de Smurfentattoo op zijn rug is voorlopig nog 
niet af: er moeten nog wat bomen bij en het geheel moet nog worden ingekleurd.



naam Stien Klunder  leeftijd 52 jaar  adres Sanatoriumdwarsstraat 4
rode dorp bewoner sinds 2000  
meest dierbare bezit Woepy van 14 en Beertje van 8 jaar. Beide zijn ze al 
van pup af aan bij Stien. ze zijn dag en nacht aan haar zijde en hebben 
haar geholpen het leven weer op te pakken na een moeilijke tijd.  
‘ze hebben mijn leven gered!’  



naam Johnny Rass  
leeftijd 49 jaar  
adres landstraat 10
rode dorp bewoner sinds 2003  

meest dierbare bezit

aquarium van 
170 x 70 x 60 cm met 
leptosoma – Jumbo. 
deze vissen komen 
voor in het meer van 
tangajika. Johnny hield 
als kind al vissen en 
vanaf 1989 heeft hij het 
weer opgepakt.



naam monique arnold  leeftijd 41 jaar  adres Reigerstraat 16  rode dorp bewoner sinds 2012  
verzamelt Clowntjes  over de verzameling Naast breien, borduren en tekenen maakt monique 
vooral 3d kaarten, alleen om zelf te versturen. ook heeft ze haar clowntjesverzameling 
voorzien van nieuwe kleertjes.



naam Charles Siemensma  leeftijd 61 jaar  adres enkdwarsstraat 48  rode dorp bewoner sinds 2003  
verzamelt muziek, vooral op cassettebandjes.  

naam Corine Nieuwenhuis  leeftijd 29 jaar  adres enkstraat 79  rode dorp bewoner sinds 2011  
het meest dierbare is de verzameling zilveren lepeltjes van haar grootouders. 
Uitgestald op de kast in een bijpassend vaasje.  



over de verzameling muziek is, naast je familie, het belangrijkste in het leven volgens Charles. 
Het kastje ging altijd mee op reis, en werd misschien wel met meer zorg ingepakt dan de koffer.



naam dinie Casula  leeftijd 53 jaar  adres Reigerstraat 14  rode dorp bewoner sinds haar geboorte 
Geboren in de enkdwarsstraat, de moeder van dinie heeft 82 jaar op het Rode dorp gewoond. 
het meest dierbare voorwerp is de ‘grafduif’ van haar opa. Hij was duivenmelker en kreeg dit 
beeldje van een duif op zijn grafsteen. Het graf is inmiddels geruimd en dinie heeft de duif 
gehouden. dinie heeft zelf liever konijnen.

naam toon Vrieze  leeftijd 73 jaar  adres enkdwarsstraat 23  rode dorp bewoner sinds 1983  
dierbaar bezit Naast de moestuin heeft toon als liefhebberij kippen in de achtertuin.





naam Willemien Sloesarwy  leeftijd 89 jaar  adres enkstraat 77  
rode dorp bewoner sinds toen Willemien 5 jaar oud was kwam ze op het Rode dorp wonen. 
toen ze 23 jaar was is Willemien naar lochem verhuisd. 
maar ze weet het nog precies; 18 oktober 1966 kwam ze terug! 
verzamelt Beeldjes  

Willemien houdt de gedachte aan haar hondje Bora op deze manier levend, 
dit plekje is haar zeer dierbaar.



naam meneer Halkers  leeftijd 68 jaar  adres adelaarstraat 25  rode dorp bewoner sinds 2000 
verzamelt lego en Kneks  
over de verzameling meneer Halkers spaart al vanaf zijn 25e jaar (technisch) lego en 15 jaar 
geleden is daar Kneks bijgekomen. er wordt nog steeds fanatiek gebouwd.



naam lian Grotenhuis  leeftijd 51 jaar  
adres Boxbergerweg 178
rode dorp bewoner sinds 2012  
verzamelt Kabouters
over de verzameling ...tuinkabouters maar 
ook binnenkabouters, er komen er steeds 
meer bij omdat mensen het leuk vinden 
om kabouters mee te nemen voor lian.



naam Gerrie en evert Jan Smit  leeftijd 74 en 74 jaar  adres adelaarstraat 57  
rode dorp bewoners sinds 1973  verzamelen olifanten  



over de verzameling 
al 8 jaar worden er olifanten 
verzameld. mensen nemen soms 
olifanten mee van vakantie. ze 
staan door het hele huis, tot in de 
badkamer!



naam Gerrit  en 
luciano Burgers  
leeftijd 28 en 1 jaar  
adres landstraat 26  
rode dorp bewoner 
sinds 2004
meest dierbare bezit 
Gerrit heeft al vanaf 
zijn zesde duiven, 
maar nu 3 jaar de 
sierduif Gaditano. 



naam appie Jonker  leeftijd 44 jaar  adres tabaksdwarsstraat 17  rode dorp bewoner sinds 2005
verzamelt Religieuze beelden  

naam agnes Koerkamp  leeftijd 56 jaar  adres enkdwarsstraat 56  rode dorp bewoner sinds 1986
het meest dierbare bezit Glasobject, gekregen voor haar veertigste verjaardag.



over de verzameling 
al vanaf zijn vijftiende verzamelt appie religieuze beelden. 
Kruizen, mariabeelden en engelen.



naam Jannie Vrieze  leeftijd 57 jaar  adres enkdwarsstraat 17  rode dorp bewoner sinds 1977
verzamelt Stan laurel & oliver Hardy  

naam Jopie Voortman  leeftijd 67 jaar  adres Sanatoriumdwarsstraat 7  
rode dorp bewoner sinds 1971
meest dierbare bezit Ring van opa Gijs Voortman, geboren in 1892. 
de ring is uit 1910 en inmiddels al zo’n dertig jaar bij Jopie.



over de verzameling Jannie zet de verzameling voort, die haar man 25 jaar geleden is begonnen.



naam mevrouw Spindler  leeftijd 79 jaar  adres Reigerstraat 30  
rode dorp bewoner sinds 1981
meest dierbare bezit Van zijn eerst verdiende salaris (veertig jaar 
geleden op zestienjarige leeftijd bij t&d) kreeg mevrouw Spindler 
dit beeldje cadeau van zoon Sjors. zij heeft het altijd gekoesterd.

Mevrouw Spindler iS afgelopen zoMer na een kort ziekbed overleden.



naam Herman evers  leeftijd 71 jaar  adres enkdwarsstraat 44  rode dorp bewoner sinds 1966
verzamelt Vuurtorens en ‘Cuba’
over de verzameling de vuurtorenverzameling is 15 jaar geleden begonnen en was eigenlijk van 
mevrouw evers maar staat er nog net zo mooi bij als de Cuba verzameling, meegenomen van 
de verschillende reizen door meneer en mevrouw evers. 



naam Jolanda van doorn  leeftijd 60 jaar  adres tabaksdwarsstraat 27  
rode dorp bewoner sinds haar geboorte. de oma van Jolanda was een van de eerste bewoners 
van het Rode dorp in 1920. Jolande is de derde generatie op het Rode dorp.
verzamelt van alles van michael Jackson  
over de verzameling Jolanda is al 35 jaar fan van michael Jackson, de mensen in haar omgeving 
weten dit en brengen allerlei spulletjes voor haar mee. Nu heeft ze dus een michael Jackson 
verzameling. Het schilderij is door een vriendin van Jolanda gemaakt.



naam Stefan paalman  leeftijd 32 jaar  adres Reigerstraat 22  rode dorp bewoner sinds 2010
verzamelt Barmunten en lp’s
over de verzameling eigenlijk verzamelt Stefan verzamelingen. maar nu is er gekozen voor 
barmunten en lp’s. zijn lievelingsplaat ‘Caught live’ van the moody Blues.



naam michiel Bos  leeftijd 37 jaar  adres adelaarstraat 52  rode dorp bewoner sinds 2010
verzamelt muziekinstrumenten voor zijn eigen toonwerkplaats.



naam Fabian Kruize  leeftijd 23 jaar  
adres Sanatoriumdwarsstraat 18
rode dorp bewoner sinds 2012  
verzamelt Voetbalbekers en trofeeën
over de verzameling Fabian voetbalt al 
vanaf z’n vierde. de laatste twee jaar 
verdient hij de bekers bij IJsselstreek.



naam Willy Frisart  leeftijd 53 jaar  adres adelaarstraat 41  rode dorp bewoner sinds 1986
verzamelt Sleutelhangers, sinds 5 jaar  over de verzameling Voor de verbouwing heeft Willy ze nu 
in een doos maar normaal hangen ze boven aan het plafond.



naam Coby Krone  leeftijd 59 jaar  adres landstraat 26  
rode dorp bewoner sinds Van 1993 in de enkstraat, voor de liefde in 2004 naar enschede. 
Sinds een jaar gelukkig weer terug op het Rode dorp.
meest dierbare bezit Kanarie pietie is het dierbaarste bezit van Coby. 
pietie is een ‘Waterslager’ en fluit hoog, laag en alles daar tussen in.



Voor alle groepen van basisschool mikado was er een 
fotografieproject. de kinderen fotografeerden hun eigen 
verzameling of dierbaarste bezit en maakten portretten 
van elkaar. deze twee foto’s zijn gecombineerd.

















Colofon

concept en fotografie  Astrid van Loo     
    www.astridvanloo.nl

fotografieproject School  Gresnigt & van Loo
    www.gresnigtenvanloo.nl

in opdracht van   Bureau Kunstcircuit 
    Kunst in mijn Buurt
    www.kunstcircuit.nl

Mede Mogelijk geMaakt door  Woningcorporatie Rentree
    www.rentree.nu

grafiSche vorMgeving  Barry Wagenaar  
    www.bwgrafischontwerp.nl

druk    Gildeprint Drukkerijen
    www.gildeprint.nl

oplage     500
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