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Van de redactie
Na al de regen van de laatste tijd is het een verademing als de
zon weer eventjes te voorschijn komt. Je loopt door de tuin
om te genieten van deze herfstzon. Je ziet de bladeren weer
verkleuren en je weet deze zomer is weer voorbij. Zo verging
het ook de redactie van dit blad. De inhoud van het oktobernummer van Marclo’s Chronyke moest weer klaar zijn. Er is
weer heel wat research- en schrijfwerk verricht door de redactieleden. Artikelen schrijven over de historie vergt veel
zoekwerk om de juiste gegevens boven water te halen.
Het resultaat in dit nummer zijn twee uitgebreide artikelen
geworden. Allereerst wordt de geschiedenis van de
Spoorwegen in Markelo belicht waarbij uiteraard wordt terug
gegrepen over het ontstaan van de spoorwegen. Hoe er in
Markelo 50 ha grond aangekocht moest worden om de spoorlijn te realiseren. Wie er stationschef is geweest. Hoe het
station in de oorlog is beschoten. Een stukje geschiedenis is
hiermede weer vastgelegd.
Het tweede artikel behelst de schapenhouderij in Markelo.
We worden mee teruggenomen tot ver in de tijd die eeuwen
achter ons ligt. Van de prehistorie tot nu zie wij wat het
schaap voor de mens heeft betekend.
Wij hopen met deze twee artikelen weer een stukje geschiedenis aan de vergetelheid te hebben ontrukt en dat u ze met
plezier zult lezen.

4

Spoorwegen in Markelo
Staatslijn D met station Markelo (Mk)
De huidige spoorlijn Zutphen - Hengelo had voorheen een
stopplaats in de gemeente Markelo. Vanaf 1865 tot 1953
stopten de treinen in Stokkum bij het station Markelo (afkorting Mk). Deze spoorlijn, de lijn Zutphen - Hengelo - Enschede - Duitsland, Staatslijn D, was bij de oprichting één
van de belangrijke lijnen in Nederland, bedoeld voor de ontsluiting van Twente en een verbinding met Duitsland.

Oprichting, aanleg en ingebruikneming
Nadat in 1839 de eerste spoorlijn in Nederland, tussen Amsterdam en Haarlem, was geopend, raasde het ijzeren monster
met een snelheid van wel meer dan 20 km per uur door het
landschap, nagestaard door verbijsterde toeschouwers. De
rest van het land kon en wilde toen niet achterblijven en vele
belangengroepen gingen ijveren voor een spoorlijn in hun
omgeving. Alle plannen gingen echter uit van particulieren
die elkaar het leven moeilijk maakten. Alleen de
Rhijnspoorweg (Amsterdam - Utrecht - Arnhem) was tussen
1843 en 1845 op initiatief van de Staat aangelegd. Tot in de
jaren vijftig van de 19e eeuw waren enkele hoofdspoorlijnen
aangelegd, maar vergeleken bij de omringende landen was er
inmiddels een grote achterstand ontstaan.
Pas in 1859 besloot de Regering zich daadwerkelijk te gaan
bemoeien met de aanleg van spoorwegen. Het kabinet Rochussen diende in 1860 een wetsvoorstel in inzake de aanleg
en exploitatie van de Noorder- en Zuiderspoorweg.
Dit werd door de Eerste Kamer verworpen, waarna het kabinet viel. Het kabinet werd opgevolgd door het kabinet Van
Hall/Van Heemstra dat er wel in slaagde een Spoorwegwet
tot stand te brengen. Er kwam daardoor spoorwegaanleg van
staatswege, terwijl de wijze van exploitatie later bij wet zou
worden geregeld.
In de wet van 18 augustus 1860 werden de plannen voor een
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tiental lijnen vastgesteld: de lijnen A t/m K. Naast bijvoorbeeld lijnen als Arnhem - Deventer - Zwolle - Leeuwarden
(A) en Harlingen - Leeuwarden - Groningen - Duitsland (B)
was er ook de lijn D: Zutphen - Hengelo - Enschede - Duitsland.
Voor de exploitatie van het merendeel van de lijnen (ook lijn
D) werd in 1863 in Den Haag een particulier bedrijf opgericht: de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen,
kortweg Staatsspoorwegen (SS).
Na de aanname van de wet werden in hoog tempo de plannen
uitgewerkt. Al in 1861 werd door Koning Willem III de eerste steen gelegd voor de spoorbrug bij Zutphen. In de hiernavolgende jaren werden door de Staatsspoorwegen de gronden
voor het 6o km lange traject van lijn D aangekocht. Alleen al
binnen de gemeente Markelo werd bijna 50 ha. grond verworven. Die aangekochte stukken grond lagen in de Voorste
Maat (bij de Bolksbeek), het Voorste broek, het Moazeveld,
het Kleine Vlier, het Molenvlier, de Heriker Meene, de Waterhoek, de Kleine en Groote Bree, de Kevelhammerhoek en
de Gijminkhoek.
Langs de spoorlijn, die door dat grondgebied werd aangelegd, werden naast het station in het Moazeveld, vanaf 1860
vele spoorwachterswoningen en spoorwachtershuisjes
gesticht. In totaal zo’n 16 stuks. De woningen werden bewoond door het spoorwegpersoneel, later ook aan
particulieren verhuurd. Indien niet afgebroken werden ze
uiteindelijk verkocht. In Stokkum stonden meerdere woningen. Bij de Meier aan de Kooidijk was Wachtpost 15, o.a.
bewoond door spoorwegman Jan Wesseldijk en afgebroken
in 1962.
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Spoorwachterswoning 16 nabij de Kooidijk, foto ca. 1971

Nabij de Schipbeek was Wachtpost 16, Kooidijk 1/3; deze
woning was van 1962 tot 1969 bewoond door treindienstleider Arend Voortman; laatste bewoners waren de familie
Rekkers, de woning is gesloopt in 1976. Dichtbij het Station
(tegenover) was Wachtpost 18, Brandveenweg 3
deze woning is nog aanwezig en is sinds 2008 eigendom van
en bewoond door de familie Rouwenhorst afkomstig uit Exel.
Voorheen woonden hier o.a. de spoorwegmensen Scholte in
’t Hoff, Wassink, Nijkamp. De woning nabij de Diepenheimse Dijk (vlakbij de spoorwegovergang) is o.a. bewoond geweest door de familie Deurnink; de woning is gesloopt in
1957. Verder was er nog een woning ca. 1 km verderop aan
de Asserweg (weg Herikerberg-Diepenheimsebroek) in het
Stokkumervlier/“De Assche” (woning is gesloopt).

In Herike was er de nu nog bestaande woning aan de Meen-
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weg, Wachtpost 21; deze woning wordt nu bewoond door de
familie Doornheim. Verder waren er de woningen op het
toenmalige grondgebied van Kerspel-Goor, zoals Wachtpost
24 nabij de Gondalaan, o.a. bewoond door spoorwegmensen
Loois en Olthuis (de woning is afgebroken) en Wachtpost 25,
een nu nog bestaande dubbele woning aan de Wachtpostdijk,
waarin tot ca. 1965 o.a. spoorwegman Hendrik Assink
woonde. Verder woonden hier ook de families Jan Wolberink
(1965-1998), Garretsen en Pleizier; huidige bewoners zijn de
families Duurman (v.a. 1998) en Wijts (v.a. 1989).
Net als de meeste woningen zijn ook alle wachtershuisjes in
de loop der jaren gesloopt.

Seinwachterhuisje aan de spoorwegovergang (foto ca. 1938)
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Recente kaart met “Staatslijn D”, Zutphen-Duitse grens

De aanleg van Staatslijn D ging razendsnel, zodat al in 1865
het eerste lijngedeelte Zutphen-Hengelo in gebruik kon worden gesteld. Op 1 november 1865 werd ook het Station in
Markelo, gelegen op 24,3 km afstand vanaf station Zutphen,
geopend.
Na de ingebruikneming van het eerste deel volgde op 1 juli
1866 het traject Hengelo-Enschede en op 1 januari 1868 was
de Staatsspoorlijn D doorgetrokken naar de Duitse grens. De
eindhalte was Glanerbeek.
In 1875 was het aansluitende baanvak Glanerbeek-Gronau
gereed. De halte Glanerbeek werd toen gesloten, in 1888 echter heropend en bij het gereedkomen van een nieuw stationsgebouw in 1910 omgedoopt in Glanerbrug.
Nadat ze steeds concurrenten waren geweest, ontstond er in
1917 een samenwerking tussen de twee belangrijkste spoorwegmaatschappijen in Nederland, de HSM (Hollandsche
IJzeren Spoorweg-Maatschappij) en de SS. Dit leidde uiteindelijk tot een fusie: op 1 januari 1938 werd de NS (NV Ne-
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derlandsche Spoorwegen) opgericht. Deze ging vanaf toen
“Staatslijn D” exploiteren.
In de volgende tabel zijn de vanaf het begin geprojecteerde/aanwezige stations en haltes van de lijn Zutphen-Duitse
grens aangegeven, inclusief afstand vanaf station Zutphen,
stationsafkortingen, aansluitende lijnen en verdere informatie.
Station of
Halte (H)
Zutphen

Afk.

Opmerking
en

Zp

Km t. St.
Zutphen
0

Laren-Almen

Lr

10,2

Eerste naam:
Harkelbrug
Gesloten 15-51938, nu woonhuis

Lochem
Markelo

Lc
Mk

16,9
24,3

Goor

Go

30,1

Wiene (H)

We

34,6

Delden

Ddn

Eerste naam:
Diepenheim
Gesloten 15-51953, nu woonhuis
Vroegere naam:
Goor-Zuid

Aansluitende
lijnen
• AmsterdamZutphen
(HSM, vanaf
1876)
• ZutphenWinterswijk
(-Gelsen
kirchenBismarck)
• ArnhemLeeu
warden

• Station GoorWest:
Neede-Hellen
doorn

Stopplaats, niet
meer in gebruik,
huis afgebroken
Aansl. naar
Station Hengelo
GOLS met lijn
Ruurlo-Hengelo
(GOLS)
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TuindorpNijver
heid(H)

Td

43,9

Hengelo

Hgl

45,6

De Waarbeek
(H)

Wbk

46,4

Enschede

Es

53,2

Hengelo
schestraat (H)
Oldenzaalschestraat (H)
Glaner
brug

Halte, gesloten
1936, verdwenen
Nu wordt nabij
opgericht station
HengeloGezonds
heidspark (Hglg)
•

Stopplaats gesloten, deels gesloopt

Stopplaats, niet
meer in gebruik
54,2
Stopplaats, niet
meer in gebruik
Gbr
59,4
Vroegere naam
van Gbr: Glanerbeek; Glanerbeek
is de grens (op
59,6 km)
Gbr gesloten in
1981, heropend
2001
GOLS = Geldersch-Overijsselsche Lokaal Spoorweg
EO = Lokaalspoorwegmaatschappij Enschede-Oldenzaal

AlmeloSalzbergen
• Station
Hengelo
GOLS:
HengeloBoekeloRuurlo
Verbin
ding naar Station
Hengelo GOLS
• Ahaus
• Station EsNoord (EO):
Olden
zaal en Boekelo

53,6

•

Glaner
beekGronau; nu
Mün
ster –Glaner
beek

In het begin van de exploitatie reden over Staatslijn D de
doorgaande internationale sneltreinen vanuit AmsterdamArnhem naar Berlijn. Deze treinen reden na Hengelo door via
Oldenzaal op de in 1865 gereedgekomen lijn AlmeloSalzbergen. De grensovergang van de Staatslijn D werd hierbij dus niet gebruikt. Toen de HSM de exploitatie op de
spoorlijn van de Spoorweg-Maatschappij Almelo-Salzbergen
(AS) overnam, behielden de Staatsspoorwegen het recht om
over de lijn te rijden. De HSM had nu echter wel de mogelijkheid om rechtstreeks via de veel kortere route van Amsterdam via Apeldoorn en Almelo naar Duitsland te rijden.
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Dit betekende dan ook min of meer het begin van het einde
van het (inter)nationale belang van Staatslijn D.
Het station Markelo werd lange jaren gebruikt, echter in 1953
was het over: op 15 mei van dat jaar was de sluiting van het
station voor geregeld passagiersvervoer.
De goederenafhandeling op station Markelo is nog doorgegaan tot midden 60-er jaren (20e eeuw).
Het traject Hengelo - Enschede is als enige gedeelte van het
traject in 1951 geëlektrificeerd. Het traject maakte toen al
jarenlang deel uit van de belangrijkste verbinding tussen de
Randstad en Twente.
In 1981 werd het traject Enschede - Gronau gesloten. Twintig
jaar later, in 2001, werd de spoorlijn echter heropend. De
rechtstreekse aansluiting op het Nederlandse spoorwegnet
werd echter na de heropening ongedaan gemaakt.

1953: Het vertrek van de laatste passagierstrein vanaf station Markelo

Station Markelo
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Het station Markelo was aangelegd ongeveer in het midden
tussen de bebouwde kommen van Markelo en Diepenheim,
zodat de halte voor beide plaatsen van nut zou zijn. Het station (Haltegebouw) kreeg bij de ingebruikneming in 1865 de
naam Diepenheim, doch dit werd na een fel protest van het
Markelose gemeentebestuur, al snel gewijzigd in Markelo.
Later, vanaf 1910 had Diepenheim haar eigen station aan de
lokaalspoorlijn Neede-Hellendoorn (Bello).
Het station Markelo werd in 1863 gebouwd door de aannemers Verwaayen uit Arnhem en Visser uit Sliedrecht, volgens het model staatsspoorwegstijl der vijfde klasse (architect K.H. van Brederode). Bij een verbouwing in 1914 werd
het middendeel omhooggebracht.
Op de begane grond van het stationsgebouw bevond zich een
wachtkamer, een ruimte voor de kaartjesverkoper en voor de
bedieningspanelen van de seinen en spoorbomen en een opslagkamer.

Spoorwegstation Markelo ca. 1919

De twee bovenverdiepingen van het stationsgebouw werden
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altijd bewoond door de stationschef. Velen hebben hier,
meest voor kortere periodes, gewoond en met behulp van het
spiegelei de treinen laten vertrekken. O.a. de volgende stationschefs (veelal met familie) woonden in het station Markelo: Baesjou (reg. 1880), V.d. Linden, Fros (reg. 1890), Redeker (reg. 1900 en 1910), Veldman, Brummel, Buitenhuis (hij
woonde later in het dorp). Chef Oost (verzetsstrijder) woonde
ook in het dorp en laatste (?) chef Malkers woonde tegenover
het station, in wachterswoning 18. Van der Kolk was de laatste stationsbeambte die van 1963 tot 1971 in het station
woonde. Toen hij naar Vriezenveen vertrok bleef het woongedeelte vooreerst leeg, omdat volgens de NS, de benodigde
renovatie te kostbaar zou worden voor de paar jaar dat het
station nog zou bestaan.

Goederenloods; voor de deur staat kolenhandelaar Alink
(foto ca. 1946)

Naast het station zelf werd een zogenaamde retirade, tegenwoordig zouden we zeggen een openbaar toilet, gesticht. Aan
de Lochemse kant van het station werd een opslagplaats en
onderkomen voor de spoorwegwerkers gebouwd. Nog meer
richting Lochem verrees, naast het goederenperron, een grote
goederenloods.
Aan de overkant van de Brandveenweg werd, vlak tegen de
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grond van Vennebekken aan, door de Coöperatieve landbouwvereniging Weddehoen in 1903 een goederenloods gebouwd. Deze werd omstreeks 1908 overgenomen door de
Landbouw-vereniging Markelo. Momenteel is alleen het
station nog aanwezig, de overige bouwwerken zijn in de zestiger jaren gesloopt.
In de jaren 1944 en 1945 werd het station door oorlogsgeweld aanzienlijk beschadigd, maar in 1947 werd het gebouw
in de oude toestand hersteld.

Het station werd in 1944 zwaar beschadigd

Ook vroeger werd er al bezuinigd. Tot ca. 1965/1970 had het
station geen eigen (rijks)telefoon. De verbinding liep moeizaam via Hengelo.
Notaris Teesselink heeft met een stel sympathisanten omstreeks 1919 nog een tijd lang ervoor geijverd om een spoor-
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lijn aangelegd te krijgen van het station in Stokkum naar
Rijssen.
Toen uit de nieuwe dienstregeling van mei 1953 bleek dat
men in Stokkum niet meer in de trein kon stappen, werden er
in Markelo pogingen ondernomen om een buslijn te openen
vanaf de Viersprong naar Rijssen, terwijl Diepenheim ijverde
voor een buslijn van Diepenheim via de Viersprong naar Lochem. Ook dit keer ging het plan voor de verbinding Stokkum-Rijssen niet door.
Hoewel het station dus in 1953 werd gesloten voor personenvervoer, stopte er nadien toch nog een enkele keer een personentrein ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen.

1972: Stop van de DGM “Boeren-expresse” voor uitstapje naar tentoonstelling in Utrecht; vooraan links Arend Voortman bezig een wissel te be-

In 1969 was dat een trein om alle gemeentepersoneel en
raadsleden met hun dames mee te nemen voor een dagje uit
naar Zuid-Limburg.
In diezelfde tijd werd het station door de directie van de NS
onderscheiden voor de mooiste stationsbeplanting van het
land.
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In 1970 werden er filmopnames gemaakt voor de operette
Con Amore en in 1972 stopte er de zogenaamde boerenexpresse waarin 190 boeren plaatsnamen om met de landbouwvoorlichters van de DGM (Landbouwvoorlichting
Cooperaties van Diepenheim-Goor-Markelo) een tentoonstelling in Utrecht te bezoeken.
Een paar maanden later stopte er de Bello-stoomlocomotief
(loc 4) met enkele rijtuigen (o.a. B41) uit het museum in
Haaksbergen. Bij het Stokkumse station werden toen filmopnames gemaakt voor de bekende TV-serie “Het meisje met
de blauwe hoed”.

“Het meisje met de blauwe hoed”, met rijtuig B41

In 1973 bestonden er plannen om het stationsgebouw, dat
toen nog slechts werd gebruikt als post waaruit seinen, wissels en overwegen worden bediend, te slopen zodra de spoorlijn in 1978 volledig automatisch beveiligd zou zijn.
In 1979 bleek de N.S., mede onder druk van de stichting
“Behoud Oude Stations”, bereid het pand te verhuren aan de
gemeente Markelo, die het op haar beurt na een opknapbeurt
in 1980 ging verhuren aan particulieren.
Pas in 1986 was de automatisering rond en toen konden ook
de laatste treindienstleiders, die tot dan in ploegen een gedeelte van het station hadden bemand, hun biezen pakken.
Eerste particuliere huurder van de stationswoning was de
familie Pieter J. Tukker. Deze familie is enige tijd bezig geweest het pand in eigendom te verwerven, maar uiteindelijk
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is de koop niet doorgegaan. Omstreeks 2003 vertrok de fam
familie uit de woning. In 2006 bood de NS het stationsgebouw te
koop aan. Bertt en Teuni Hoogendam, voorheen wonend in
Enschede, werden de eigenaren van de woning, die zij in
2007 betrokken. Zij startten een ingrijpende verbouwing van
het interieur.

De betekenis voor Markelo
De Markeloërs hebben de spoorlijn vele jaren gebruikt voor
voo
het personenvervoer en het goederenvervoer. Ook veel beb
zoekers en gasten voor Markelo maakten gebruik van de treitre
nen naar station Markelo.

Station met omnibus, 1910

Groot nadeel bleef de afstand van de bebouwde kom van
Markelo tot het station. Jarenlang werd gebruik gemaakt van
een omnibus -een
een koets getrokken door een paardpaard om de
afstand van 4 km. te overbruggen. De, op initiatief van de
VVV, in 1901 geïntroduceerde omnibus werd bestuurd door
Jan Willem Koeslag, die o.a. in het pand van Krabbenbos (T.
v. Amerongenstraat) en later in het Kostershuis woonde. De
omnibusverbinding werd tot 1913 in stand gehouden door
Leunk (van hotel Het Wapen van Markelo) en Spenkelink
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(van hotel De Zwaan). Doorgaans werd 3x per dag -om 8 uur
’s morgens, om 4 uur ’s middags en om 8 uur ’s avonds- van
het station naar het dorp gereden.
Naderhand, vanaf omstreeks 1918, werd de verbinding op
aanvraag gereden met een omnibus met benzinemotor van
Hendrik Dollekamp (Dollekamp was de eerste autobezitter in

Omnibus naar Marke- Omnibus van Dollekamp voor Hotel Pension
Lichtendahl, ca. 1918
lo, ca. 1913

Markelo).

Omnibus voor vervoer naar o.a. het spoorwegstation met o.a. 7e
van rechts Aaltje Spenkelink, links van haar echtpaar Meenderink
(café) uit Lochem, rechts van haar Hendrik Dollekamp en vrouw
e
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Dienstregeling 1886

Het was ook mogelijk zonder overstappen (?) Amsterdam-CS
te bereiken, getuige de dienstregeling voor station Markelo
van 1911. Tevens kon men, op bepaalde punten en bepaalde
tijden, overstappen op nog weer andere lijnen, ook bijv. op
de lijnen van de HSM (concurrent van de Staatsspoorwegen
SS) of de lokaalsporen. Zo stopten op lokaalspoorstation
Goor-West de treinen naar Neede en Hellendoorn (Bello).
Vertrekstaat station Markelo
Zomerdienstregeling 1911
vertrek

trein

richting

tussenstations

05:51

m

d w

d v z z

236

Zutphen (06:24)

07:48

m

d w

d v z z

235

09:22

m

d w

d v z z

44

10:02

m

d w

d v z z

203

Hengelo (10:33)

12:41

m

d w

d v z z

210

Zutphen (13:12)

13:56

m

d w

d v z z

237

Enschede (14:52)

15:36

m

d w

d v z z

214

Zutphen (16:13)

16:49

m

d w

d v z z

45

Enschede (17:34)

17:40

m

d w

d v z z

216

Zutphen (18:20)

20:06

m

d w

d v z z

52

20:27

m

d w

d v z z

241

Enschede (21:10)

Hengelo (20:57)

21:46

m

d w

d v z z

49

Enschede (22:45)

Hengelo (22:15)

Enschede (08:35)

Hengelo (08:15)

Arnhem (10:38) /
Amsterdam Centraal
(12:44)

Dieren (10:16)
Utrecht Centraal (11:45)
Amsterdam Weesperpoort
(12:27)

Arnhem (21:29) /
Amsterdam Centraal
(23:47)

Hengelo (14:25)
Hengelo (17:19)
Dieren (21:00)
Utrecht Centraal (22:50)
Amsterdam Weesperpoort
(23:35)
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Ook voor het goederenvervoer was station Markelo van enige
betekenis. Kolenhandelaar Jacob Alink maakte veel gebruik
van de goederenloods en geruime tijd liet ook “De Cooperatie” goederen aanvoeren via het spoor. Buurtbewoner en
brandstoffenhandelaar Hermannus Altena (Mans Wissink,
“Kol’nMans”, Kooidijk) liet eveneens zijn handel per spoor
aanvoeren. “De machinist toeterde dan om te waarschuwen
dat de handel was gearriveerd”.

Goederen overladen op het station met Berend Jan Vedders (Butebetjan,
“Cooperatie”), ca. 1947

Altena’s buurman Arend Jan Beltman (KempenGait) was
besteller bij de ATO, de “Algemeene Transport Onderneming”, dochteronderneming van de NS, voorloper van de NV
Expeditie Onderneming Van Gend en Loos. Arend Jan bezorgde de op het Markelose spoorstation aangevoerde goederen in en buiten Markelo.
Nabij het station, dichtbij de plaats waar nu café Vennebekken staat, was in de 19e eeuw al een hoeve met
gelagkamer.
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Aannemer Verwaayen, betrokken bij de aanleg van de nieuwe spoorlijn, had hier een huis met stallingen
voor paarden gesticht. In 1920 werd daar door Berend Jan
Smit een nieuw café opgericht dat toen meteen de naam “Stationskoffiehuis” kreeg. Zodoende werd geprofiteerd van de
reizigers die op station Markelo aankwamen of vertrokken.
Een trap (heden nog aanwezig) vormde de directe verbinding
tussen de voorkant van het koffiehuis en de weg
langs het station. In de laatste week van de tweede
Wereldoorlog (begin april 1945) werden de gebouwen door
oorlogshandelingen vernield, waarna in 1947 iets verderop de
tegenwoordige bebouwing van café Vennebekken werd gesticht.

Café Vennebekken omstreeks 1944; 2e en 3e van links: Hendrina Smit (18941984) en (staande) echtgenoot Arend Jan Vennebekken (1888-1985), 2e van
rechts: zoon Jan Vennebekken (1921-1975)

In de oorlog waren er ook in het Stokkumerbroek oorlogshandelingen m.b.t. de spoorlijn.
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Na “Dolle Dinsdag” op 5 september 1944, werd de ondergrondse beweging steeds vrijmoediger en actiever. Er ontstond een plan om de spoorlijn Zutphen-Hengelo te saboteren. Men wilde de
spoorbrug over de Schipbeek opblazen. In de namiddag van
21 september 1944 sloop men naar de brug, echter door de
degelijke bewaking moest men rechtsomkeert maken. Toen
werd besloten om iets westelijker, nabij boerderij de Meier
(Kooidijk), een gedeelte van de rails op te blazen. ’s Avonds
tijdens melkenstijd vond de explosie plaats.
De volgende dag werd de omgeving afgezet en werden de
buurtbewoners door de Duitsers verhoord. Toen men geen
uitsluitsel over de sabotagedaad kon krijgen, kregen de naaste buurtbewoners tien minuten de tijd om alsnog iets te vertellen of om enige persoonlijke zaken uit huis te halen. Vervolgens werden de boerderijen de Meier en de Hunger (Stokkumerbroekweg) in brand geschoten. Dit, ondanks dat de
sabotagedaad weinig impact had, want ca. 7 uur na de explosie konden de treinen weer rijden (zie voor het uitgebreide
verhaal Marclo’s Chronyke van april 2010).
Diepe indruk maakten ook enkele ernstige ongelukken op het
spoor. Zo verloren in 1963 de zusters Dineke en Dika Altena
(van de Brikke) het leven toen bij de Hunger hun auto vol
werd geraakt door de trein.
In de loop der tijd hebben diverse mensen uit Markelo en
omgeving gewerkt bij “het spoor”. Ook van elders komende
werknemers vestigden zich dikwijls in deze omgeving. Vaak
woonde men (eerst) in één van de wachterswoningen.
Bekende namen zijn:
voor werkgebied “Stokkum” o.a. Jan Hendrik Schottink (geb.
1868), Deurnink, Visschers, Kranenberg, Nijkamp, Wassink
(verongelukt bij het rangeren), Jan Hesselink (Rierink),
Arend Voortman; voor werkgebied “Herike” o.a. Schipper en
Bolink; voor “Kerspel Goor” o.a. Lammersen, Relker, Bolink, Redeker, Assink, Loois.
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1969: Trein stopt nog eens speciaal in Markelo t.b.v. reisje gemeentepersoneel

Situatie na 1953
Het bedrijven van het ver van het dorp Markelo gelegen
station is nooit erg rendabel gebleken. Zodoende werd uiteindelijk het station Markelo in mei 1953 voor het geregelde
reizigersvervoer gesloten. In de jaren 60 werd hier ook de
goederenafhandeling afgebouwd. Het stationsgebouw wordt
tegenwoordig alleen maar als woning gebruikt.
Op het traject Hengelo -Enschede heeft de NS jarenlang een
uurdienst gereden met dieseltreinen. Zutphen-Hengelo is enkelsporig gebleven en niet geëlectrificeerd, dit in tegenstelling tot het dubbelsporige en geëlectrificeerde traject Hengelo-Enschede. Enschede-Glanerbrug is enkelsporig en niet
geëlectrificeerd. Tot enkele jaren na de elektrificatie van het
traject Zutphen - Arnhem in 1953 reed de trein EnschedeZutphen eenmaal per twee uur door als sneltrein naar Arnhem en van daaruit als stoptrein naar Roermond. Hierna werd
een uurdienst Enschede - Zutphen - Apeldoorn gereden.
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Deze treinen reden tussen Zutphen en Apeldoorn gecombineerd met de trein van/naar Winterswijk. In 1970 werd deze
treindienst opgesplitst zodat er elk half uur een trein tussen
Zutphen en Apeldoorn reed. In de loop der tijd is de treindienst meerdere keren ingekort tot Enschede - Zutphen.
In mei 1997 werd de treindienst gewijzigd in een stoptreindienst tussen Zutphen en Oldenzaal. Op het traject Zutphen Hengelo bleven de treinen slechts eenmaal per uur rijden. In
2003 heeft de regionale vervoerder Syntus de lijn Zutphen Hengelo overgenomen. Deze rijdt momenteel een halfuursdienst die vanaf Hengelo doorrijdt naar Oldenzaal. Door een
betere integratie met het busvervoer en een hogere frequentie
van de treindienst is het aantal reizigers de laatste jaren gegroeid. De drukke lijn Hengelo - Enschede wordt nog steeds
geëxploiteerd door de NS. De lijn Enschede - Glanerbrug Münster wordt momenteel (2010) gebruikt door de DB
(Deutsche Bahn) Regio NRW GmbH en (vanaf Dortmund)
door de Prignitzer Eisenbahn GmbH.
Aan de lijn Zutphen-Hengelo ligt bij het voormalige station
Markelo nog steeds een functioneel inhaalspoor, zodat er
gepasseerd kan worden, zowel in tegengestelde als dezelfde
richting.
Enige jaren geleden was er sprake van een opwaardering van
de lijn Zutphen-Hengelo o.a. t.b.v. goederenvervoer (Betuwelijn-Noord). Dit is echter op een lager plan geschoven.
J.F. Kolkman en J. Stoelhorst
Augustus 2010
Voor de samenstelling van dit artikel is o.a. gebruik gemaakt van gegevens/foto’s van:
- Boek “De Marke van Stockum”, J. Stoehorst, St. Heemkunde
Markelo
- Website www.stationsweb.nl
- Wikipedia
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De Schapenhouderij in Markelo
De geschiedenis van het schaap
In de Twentse Courant Tubantia wordt zaterdag 5 december
2009 met grote letters vermeld dat er een Steentijddorp bij Ma
Markelo is ontdekt. In het natuurgebied De Borkeld is de oudste,
nog gave, boerennederzetting van Nederland gevonden. Volgens
de onderzoekers hebben zich daar in de late steentijd (6000(6000
4000 jaar geleden) mensen gevestigd als boer, die voordien als
jager hadden geleefd.
Het dorpje bestaat uit vijf tot tien boerderijen. Van eikenhout
werd de constructie van het onderkomen gebouwd, van takken
de wanden die met leem werden aangesmeerd. Daarnaast is ook
nog een boerennederzetting gevonden uit de bronstijd (ong.
4000 jaar oud).
Het grootste deel van dezee boerderijen was onderkomen voor de
dieren, waarschijnlijk schapen en runderen. Verder diende de
ruimte voor bewoning en de opslag van de wintervoorraad.

Schaapskudde Markelo ca. 1895
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Helaas zijn er geen beenderen van schapen of andere resten bewaard gebleven, hoewel de domesticatie van schapen al voor de
hier genoemde tijden plaats vond. (Het maken tot gebruiksdieren van in het wild levende schapen vond plaats in het MiddenOosten). Na die domesticatie werden de horens kleiner en bij
sommige soorten, in Nederland bv. bij het polderschaap, verdwenen de horens, zelfs bij de rammen geheel.
In de bijbel vinden we veel verhalen die al dan niet symbolisch
te maken hebben met het schaap.
In Jericho werden in grondlagen van 7000 v. Chr. beenderen
gevonden van het, laten we het voor het gemak maar zo noemen, tamme schaap.
Na de laatste ijstijd, ca 10.000 jaar geleden, wordt het tamme
schaap langzaam verder over de wereld verspreid. Omstreeks
6000 jaar v. Chr. komen de eerste schapen naar Zuid Europa. Ze
worden dan vaak meegebracht door boeren uit Klein Azië. Tussen 4500 en 2000 v. Chr. zien boeren kans heel Europa te koloniseren. Zo ook De Borkeld bij Markelo, waar de boven genoemde nederzettingen zijn ontdekt.

De Borkeld
Over de schapenhouderij in Markelo door de eeuwen heen is
eigenlijk weinig bekend. Het is wel duidelijk dat zich sinds de
prehistorie een aantal schapenrassen in Nederland ontwikkelden. Op de schrale zandgronden, zoals in Markelo, ontstonden
in de Middeleeuwen rassen als het Drentse heideschaap, de
Schoonebeker en het Veluwse heideschaap. Pas vanaf het begin
van de 19e eeuw is er wat meer bekend over de verschillende
rassen.
Op de heide van De Borkeld graast nu weer een kudde schapen,
dit om het opnieuw dichtgroeien met gras en bomen te voorkomen. Eigenlijk zoals het duizenden jaren geleden werd toen de
eerste boeren met hun schapen hierheen kwamen, de bomen
rooiden zodat er open plekken in het bos ontstonden waar ze
hun schapen lieten grazen. Daardoor werd de bodem zo onvruchtbaar dat er alleen nog maar heide groeide en het in som-
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mige gevallen tot zandverstuivingen leidde. Overbegrazing door
schapen is dus ook niet goed!

De schaapskudde die tegenwoordig op de Borkeld graast, met herder Hans Abbink
De kudde van ong. 150 dieren wordt gehoed door een herder
met honden (Bordercollies). De schapen lopen van april tot oko
tober overdag op de heide om te grazen en overnachten in de
schaapskooi. In tegenstelling met vroeger toen de schapen werwe
den gehouden voor de wol, de melk en het vlees, wordt
wor de kudde op De Borkeld door Staatsbosbeheer eigenlijk alleen maar
gehouden om het heidegebied in stand te houden en zo mogelijk
te vergroten.

De schaapskooi
Er waren verschillende redenen om de schapen ’s nachts te stalsta
len: de bescherming tegen wilde dieren zoals de wolf, die hier
inmiddels al lang niet meer voorkomt. Maar ook voor de ooien
i.v.m. het lammeren in het koude voorjaar. Bovendien is het
voor de herder gemakkelijker om de ooien die moeten werpen
bij elkaar te houden en hij ze zo beter kan controleren en eventueel helpen bij het werpen. Een belangrijke reden om de schasch
pen ’s nachts op te stallen was de geproduceerde mest. Vanaf
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het begin van onze jaartelling, de roggeverbouw begint dan op
gang te komen, speelde dit. Door steeds maar weer rogge op de
akkers te verbouwen raakte de grond uitgeput. Die “eeuwig”durende roggeverbouw kon zonder de schapen- en rundermest niet voortduren. Om meer structuur (humus) in de grond te
krijgen werden heidezoden, de zgn. schollen, gestoken en in de
schaapskooi gelegd. Ze dienden als strooisel voor de schapen,
die hun geproduceerde mest in deze strooisellaag trapten. Steeds
nieuwe plaggen werden op de oude gelegd en zo verkreeg men
een almaar dikker wordende laag. Door dit mengsel van heidezoden en schapenmest en de mest van de runderen over het akkerland te verspreiden werd het land regelmatig bemest en ook
verhoogd. Zo ontstonden de zgn. “essen”. Hierop werd vroeger
veel rogge verbouwd en later ook haver en aardappelen. Deze
esgrond staat als zeer vruchtbaar bekend omdat ze een dikke
zwarte humusrijke laag tot wel 2 meter dikte heeft. Die laag is
in staat om water goed vast te houden. Hangwater wordt dit genoemd en de humus daarin is in staat om de meststoffen te binden, zodat die niet uitspoelen naar het grondwater, maar voor de
planten beschikbaar blijven. Tegenwoordig zien we op essen
vaak maïs en ook wel grasland.
Uit het bovenstaande kunnen we vaststellen dat schapen niet
alleen voor de heide op De Borkeld hebben gezorgd en nog zorgen, maar ook dat mede hierdoor de esgronden zijn ontstaan
rondom het dorp Markelo. Rustig kan gesteld worden dat de
schapenhouderij door de eeuwen heen een grote rol speelde bij
de vorming van het landschap rondom ons. De essen zijn nog
steeds aanwezig, hoewel al een begin is gemaakt met nieuwbouw op de Achteres. Verder kennen wij nog de Markelose-, de
Dijkerhoeker-,de Achterhoeker-, de Stokkumer-, de Heriker- en
de Elseneres. Rond deze essen waren vroeger de boerderijen
gebouwd met de daarbij horende schaapskooien. Bij De Borkeld
waren er ongeveer twintig kooien. Een aantal hiervan is gelukkig bewaard gebleven, vooral in de buurtschap Elsen zijn er nog
een aantal te vinden. Een prachtig exemplaar ligt bij Erve
Klumpers in de Achterhoek, nog geheel traditioneel gebouwd
met een eiken constructie, de wanden van gevlochten takken,
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die met leem zijn aangesmeerd en een rieten dak, dat aan de
zijkanten bijna tot aan de grond reiken.
De kooien waren voorzien van hoge, dubbele deuren, de hoeken
waren afgeschuind zodat men de schapen gemakkelijk naar buiten kon drijven en het vastlopen in die hoeken werd voorkomen.

Schaapskooi bij erve Klumpers – Achterhoek

Staatsbosbeheer
Door de komst van de kunstmest, rond 1900, had men de schapenmest, die op een zeer arbeidsintensieve manier werd verkregen, niet langer nodig. Een groot deel van de heide groeide toen
dicht met gras en bomen. Staatsbosbeheer laat er nu een kudde
op grazen en door verloren gegane delen af te plaggen wordt
een deel van deze gronden weer in de oude staat terug gebracht
en is er weer volop heide te vinden. Dopheide op de vochtige en
struikheide op de droge grond. Verder is de flora verrijkt met de
klokjesgentiaan. Ook de fauna krijgt een betere kans m.n. voor
de zandloopkever en de levendbarende hagedis. Bovendien is
zo’n kudde een prachtig gezicht, vooral wanneer de lammetjes
pas zijn geboren.
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De herder”
Of zoals hij in Markelo vaak werd genoemd de “scheper
“scheper”, bewaakte en verzorgde zijn kudde schapen. Vaak was een hond
hem daarbij behulpzaam. In de christelijke godsdienst is
i het
beroep geïdealiseerd en staat symbool voor Jezus, de Goede
Herder.
Men moet niet denken dat het maar krakkemikkige mannetjes
waren die alleen voor dit werk geschikt waren. Meestal waren
het jonge, eenvoudige en ongeschoolden die dicht bij de natuur
stonden.
tonden. Het waren vaak de mensen die op de Markevergad
Markevergaderingen aanwezig waren omdat ze precies wisten waar de grengre
zen liepen van de markegronden. Ook waren het geen trouwe
kerk- gangers, want in Markelo werd vaak
gezegd:
“Dominee moet op eerste kerstdag een goede preek houden,
alle schepers komen dan naar de kerk”. Ze vonden dat ze hierhie
mee weer een jaar voort konden. Had het er misschien mee te
maken dat de geboorte van Jezus het eerst werd verteld aan herders in het veld? De engel zei tot hen: “Weest niet
ni bevreesd,
want zie, ik verkondig u grote
blijdschap die heel het volk zal
ten deel vallen: U is heden de
Heiland geboren, namelijk
Christus, de Heer in de stad van
David”. (Lukas 2: 10 en 11)
Het gebeurde dus niet bij de
Markelose herders. Wat weten
we eigenlijk van hen, hoeveel
waren er en waar woonden ze
en bij wie en waar werden er
schapen gehouden?
Raam in de Martinuskerk te Markelo
lo

In de bijbel wordt Abel, de
zoon van Adam en Eva, in het
boek Genesis ( hoofdst. 4:1 –
26) als eerste schaapherder genoemd. Ook nu wordt Markelo
daar niet genoemd.
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De belastingregisters en volkstellingen van 1188 -1900 kunnen
wat meer vertellen over de bovenstaande vraag. Voor het eerst
wordt in 1602 het aantal schapen genoemd dat in Markelo wordt
gehouden, merkwaardig is dat alleen Elsen daarin voorkomt.
Het is echter onwaarschijnlijk dat toen in Markelo, incl. de Achterhoek en Dijkerhoek, dit niet het geval was. Mogelijk zijn de
hier vermelde gegevens onjuist, want het waren turbulente tijden. Het is bij voorbeeld het jaar waarin pastoor (wat ook herder
betekent) Joannes Hardenak zijn instemming betuigd met de
reformatie en als predikant wordt bevestigd, waarbij een groot
deel van zijn kudde hem volgt. In 1811 is het aantal bedrijven
met schapen toegenomen, mogelijk het gevolg van overheidsmaatregelen om de export van wol te bevorderen. Elke grondbezitter werd verplicht om op iedere hectare tenminste
1 schaap te houden. De export van wol was teruggelopen door
de matige kwaliteit van de Nederlandse wol, veroorzaakt voor
een belangrijk gedeelte door de wol van het heideschaap. Hetzelfde gold voor de vleesproductie. Betere rassen zoals de Texelaar kunnen niet leven van de vegetatie zoals die op de Borkeld
groeit.

Het paardegeld- en reliquaregister
(Onder “reliqua” verstond men de imposten op het houden van
schapen, varkens en bijen).
Voor elk paard, schaap, varken en bijenkorf moest een vast bedrag worden betaald. Voor een schaap was dat 5 cent. In 1602
waren er dus geen schapen in Markelo en de andere buurtschappen, behalve in Elsen. Waarom in 1602 daar niets van opgetekend is blijft onduidelijk. In Elsen werden 12 bedrijven genoemd met in totaal 637 schapen. Kijken we naar de volkstelling van 1748 dan geeft dit een ander beeld. We zien dan dat in
de Boerschap Markell 12 bedrijven een scheper in dienst hebben
en twee daarvan, n.l. Breukink en Volkerink, zelfs twee. In de
Boerschap Elsen worden dan opnieuw 12 bedrijven genoemd,
die een scheper in dienst hebben, waarschijnlijk dezelfde bedrijven die ook in 1602 zijn genoemd. Het was n.l. zo dat alleen de
gewaarde boeren rechten hadden om schapen te houden. Op de
Markegronden.
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Veluws heideschaap

Veetelling 1811.
In de boerschappen worden
den dan de volgende aantallen schapen
gehouden:
Markelo
333 ooyen
400 hamels
Harcke
86 21
Elsen
375 639 Stokkum
Kerspel Goor
53 30
Het aantal bedrijven is dan toegenomen, hoewel de nieuwe bbedrijven maar weinig schapen houden.
In 1811 wordt het Franse kiesstelsel in Overijssel ingevoerd.
Stemgerechtigd waren mannelijke inwoners van 21 jaar en ouo
der. Opmerkelijk is dat volgens de lijst met stemgerechtigden
maar twee bergiers (schaapherders) mogen
mog stemmen. Dit komt
omdat het vaak jonge jongens waren onder de 21 jaar.
Dat zien we ook bij de volkstelling van 1829. In Markelo worden dan 5 schaapherders genoemd, waarvan er één ouder is dan
22 jaar en er enkele 13, 14 en 15 jaar oud zijn.
Ook in Elsen
en is het zo, daar worden er 14 genoemd, waarvan er
maar vijf twee en twintig jaar of ouder zijn. We kunnen rustig
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aannemen dat het hoeden van de schapen dus veelal jongenswerk was en dat bij iedere boer, die tot een 40 tot 60 schapen
had, een eigen schaapherder(tje) diende. Het zal voor deze mensen geen lucratief bestaan zijn geweest.

Hulpmiddelen van de herder
Het belangrijkste hulpmiddel was de herdershond, die zorgde
dat de kudde bij elkaar bleef en die begeleidde. Vooral de ruwharige Hollandse herdershond werd hiervoor gebruikt. Daarnaast was er ook de schapendoes, die ook goede diensten heeft
bewezen. De herder beschikte over een zgn. staf
met aan de ene kant een
haak om de schapen op te
vangen en aan de andere
kant een schepje waarmee
J.H.Nijland ‘Jan Baas’ met herdershond op De Borkeld ca. 1935

hij kluiten zand wierp naar
schapen die dreigden af te
walen.

Castratie
Bij de veetelling van 1811
lezen we dat er veel hamels
werden gehouden. Het is
een term voor een gecastreerde ram. Dit werd vroeger veel toegepast. Deze dieren gaven
betere wol en werden zwaarder. Tegenwoordig komt castratie
niet meer voor, voordat ze als ram problemen kunnen geven
worden ze al voor de slacht verkocht.

Het scheren
In het algemeen vond het schaapscheren omstreeks St Jan
plaats, eind juni – begin september. Schapenhouders zeggen aan
de mate van het hechten van de wol, het gemak waarmee het
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loslaat, te kunnen zien en voelen of er geschoren moet worden.
De schapen moeten goed “zweten” en de wol moet goed
afgegroeid zijn. Een goede scheper scheert zijn schapen wel
maar vilt ze niet.
Voor het zover was werden de schapen eerst gewassen. Was er
geen geschikt riviertje in de buurt dan werd van een veenplas
gebruik gemaakt. Vroeger gebruikte men een schaar, nu wordt
geschoren met een tondeuse.

De wol
Een van de belangrijkste produkten van het schaap was de wol,
die gebruikt werd voor diverse kledingstukken, sokken, truien
en borstrokken waren de belangrijkste. Hiervoor gold het gezegde: liever naakt dan namaak. Maar ook nu nog zijn wollen
dekens en dekbedden volop in gebruik. De beste wol hield de
boerin voor eigen gebruik. De rest ging naar de markt of werd
afgezet bij manufacturiers. Een voortzetting van het laatst genoemde vond na de 2e wereldoorlog in Markelo plaats doordat
hier de Wolfederatie kwam met een winkelwagen en men hieraan de vachten kon verkopen en wollen kledingstukken afnemen. De kwaliteit van de wol heeft echter door de eeuwen heen
een grote rol gespeeld en deze was bij de in Markelo gehouden
heideschapen niet zo best. Dit leidde er mede toe dat deze rassen
bijna waren uitgestorven.

Spinnen
Vroeger werd hiervoor een spintol gebruikt, een heel eenvoudig werktuig dat goed werkte. De uitvinding van het spinnewiel was toch een
hele verbetering Op veel boerderijen in Markelo is nog een spinnewiel
bewaard gebleven en op demonstraties van oude ambachten is deze
bezigheid nog te bewonderen. Spinnen werd en wordt door vrouwen
gedaan. Het breien daarentegen was, zeker vroeger, een mannen aangelegenheid, het werd vooral door herders beoefend.
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Wol spinnen – Hermina Ebbekink-Grijsen “Poortens Miene” ca. 1946

Verdwijnen en terugkeer van een kudde op de Borkeld
Boven kon u lezen waardoor langzaam maar zeker de schapen
op De Borkeld verdwenen en ook waarom er nu weer in de zomermaanden een kudde loopt te grazen. Op de boerderijen werd
nog wel een klein aantal schapen gehouden, voor eigen gebruik,
de wol en het vlees. Zeker in de 2e wereldoorlog was dit het
geval. Er was toen een groot gebrek aan kleding en voedsel.
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Wol was een zeer gewild artikel! Maar daarvoor werden betere
rassen dan her heideschaap gebruikt, zoals de Texelaar.
Gelukkig heeft men ondanks alles het heideschaap in stand weten te houden en grazen deze dieren op De Borkeld. De honden
zijn niet langer van dezelfde soort maar bordercollies.
De schaapskooien die nog bestaan vallen vaak onder monumentenzorg Ze zullen samen met een boerderijnaam als “De Scheper”in Markelo een blijvende herinnering zijn aan de eens zo
bloeiende schapenhouderij.

Hobbyfokkers
De laatste schaapherder op De Borkeld was de heer Aanstoot.
Deze heeft hier nog een kudde schapen gehad tot ca. 1970.

Schaapherder Aanstoot met kudde nabij Elsenerveld plm. 1960

Zoals reeds gezegd, waren er diverse boeren die een paar schapen waren gaan houden, waarvan de wol het meest voor eigen
gebruik diende. Registratie van deze dieren waas er niet. Daarin
kwam met name in de oorlog verandering. Toen werden diverse
boeren lid van het Texels Schapenstamboek voor
Overijssel.
Hoewel deze organisatie reeds in 1936 was opgericht, werd hier
in Markelo geen gebruik van gemaakt.
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Dit wordt anders wanneer er in 1943 sprake is van een verplichte levering van schapen aan de bezetter. Van “wilde” schapen
(niet geregistreerd) moet 20% worden geleverd, van Stamboekschapen 15%, waarbij de geregistreerde ramlammeren hier buiten vallen. Om zoveel mogelijk te ontkomen aan de leveringsplicht, gingen zich toch schapenhouders aanmelden als lid van
het Stamboek. Desondanks zijn met name in de Hongerwinter
(1944-1945) veel schapen geconsumeerd.
De enkele schapen die nog worden gehouden bij de boeren in
Markelo gaan niet meer naar de heide, maar lopen op een stukje
grasland en het zijn geen heideschapen meer, maar meestal de
zgn. Texelaars.
Hoewel met het houden van schapen geen bestaan meer kan
worden opgebouwd, zijn er toch mensen die hiermee nog een
leuke bijverdienste verkrijgen. Maar het gezegde “bij een rentenier en een schaap groeit de wol in de slaap”, gaat niet meer op.
Een aantal van deze hobbyfokkers ging heel professioneel te
werk en had daarbij de hulp van het schapenstamboek betreffende advies over fokkerij en verzorging. De bekendste in Markelo was wel de familie Wevers.

De familie Wevers
In het dagelijks leven in Markelo Teuns Roos en Mina genoemd. Teunis is afkomstig van de boerderij “Roos” uit de Bovenberg en Mina van Gersen van de boerderij “De Kooi” uit
Stokkumerbroek. Teunis kreeg van zijn oudershuis twee hectare
grond aan de voet van de Friezenberg waarop een huis werd
gebouwd waarin ze na hun huwelijk op 10 augustus 1954 gingen wonen.
Hoewel Teunis werkzaam was als voorlichter-selekteur bij de
toen algemeen bekende voerleverancier P.Sluis, wilden beiden
graag zelf gaan boeren. De mogelijkheid hiervoor was met de 2
ha. grond echter zeer beperkt. Aanvankelijk begonnen ze met
ganzen en kippen en er werden zelfs kalkoenen gehouden.
Omstreeks 1960 zijn ze overgeschakeld naar schapen en kozen
ze voor de Texelaar. Op verschillende plaatsen hebben ze uitgangsmateriaal van goede kwaliteit aangekocht.
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Teunis en Mina Wevers met ram Victor

Maar een schot in de roos was wel de aankoop van Victor 1814,
die in 1973 preferent werd verklaard, hetgeen later ook met een
aantal nakomelingen van deze ram het geval was.
En hoewel ze thans geen schapen meer hebben en zijn overgeoverg
schakeld van schapen houden
ouden op het lichtere werk van de
duivenmelkerij, weten ze hier ook goede prestaties mee te behabeh
len.
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Dit is gebeurd omdat ze gezien hun leeftijd het huis in de Bovenberg hebben verkocht en thans een riante bungalow in het
dorp bewonen. Toch kan van hen gezegd worden dat ze na 1960
decennialang met de schapenfokkerij Markelo (Elsen) op de
kaart hebben gezet in Nederland.
J.H.
Geraadpleegd: - De Bijbel en het schaap in Nederland.
- Lijst met namen van bedrijven die in het verleden schapen hielden
- Schapenhouden voor de liefhebberij

De Haa
De Haa is zeker te waarderen
omdat die streek ons veel kan leren.
Toch rijst een vraag en denk goed na:
Waarom die dubbele AA achter de H?
Een rest uit lang vervlogen dagen?
Een spellingsfout? Dat blijven vragen.
De uil en taalgeleerde daar,
stelt voor dan ook maar volgend jaar,
elk woord in onze taal met ha
te wijzigen in dubbel AA.
Dus haa-ring, haa-nen, haa-zelmuis
en haa-vik, haa-mer, haa-vensluis.
Hij wil de Haa daarmee vereren,
een eerbetoon aan hen creëren.
En zorgen dat ook wij voortaan
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Wat wij ontvingen
De afgelopen zomer is ons archief weer aangevuld met tal van
gekregen foto’s, oude akten, krantenknipsels etc. Veel van oudere inwoners, die gaan verhuizen naar een kleinere woning en
van de nabestaanden van overledenen, heeft de Heemkunde
bovengenoemde foto’s etc. ontvangen. Wij zijn daar heel blij
mee en zeggen dan ook hartelijke dank aan al deze schenkers.
Mocht u allen bij een eventuele ontruiming oude of vergeelde
documenten tegen komen, die voor de historie van belang kunnen zijn, wilt u dan aan ons denken?
Huisvesting
Eindelijk is het dan zover. Na acht jaar op de barricaden te hebben gestaan voor een betere huisvesting en om het cultuurhistorisch erfgoed van Markelo beter te kunnen bewaren, gaan
we nu eindelijk verhuizen. Ons nieuwe onderkomen zal zijn in
een zaal van het Dienstgebouw van de Kerk. Wij daar heel blij
mee, want we kunnen nu eindelijk beginnen met het beter archiveren van onze archiefstukken.

Dienstgebouw

