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Vanwege het feit , fat mevr. Sickinghe
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Van de redactie
Marclo’s Chronyke die wij u dit voorjaar toezonden was uitgevoerd in een A4- formaat. Het eerste
nummer in dit formaat werd een themanummer, speciaal gewijd aan enkele aspecten van de
Tweede Wereldoorlog. Naast de artikelen van onze eigen redactie, over de moblisatietijd en de
Duitse inval in mei 1940, waren er ook bijdragen van het Fallen Airman Memorial Markelo en
van de Frank Graham Cycle Liberation Tour.
Hierdoor werd het een uitzonderlijk dik nummer omdat ook alle artikelen in het Engels werden vertaald. De buitenlandse gasten (uit Australië, Nieuw Zeeland, Engeland en Canada)
die dit voorjaar bij de betreffende herdenkingen aanwezig waren kregen een exemplaar van Marclo’s Chronyke aangeboden. Zowel de uitvoering (de foto’s komen beter tot hun recht) als de artikelen hebben zeer veel positieve reacties opgeleverd. Als redactie stellen we dat zeer op prijs.
Eveneens hebben zich spontaan nieuwe donateurs aangemeld.
Hoewel het niet in de bedoeling ligt om van iedere uitgave een themanummer te maken, komt het
toevallig zo uit dat dit nummer ook één thema omvat, namelijk “200 jaar koninkrijk” waarbij in
brede zin het accent komt te liggen op “Markelo en de relatie met het Koninklijk huis”. Aandacht
krijgen het bezoek van Koningin Wilhelmina in 1913 aan de legermanoeuvres in Markelo; het bezoek van Koningin Wilhelmina aan een werkkamp aan de Schipbeek in 1931. In 1937 bezoekt
Prins Bernard de grote legeroefeningen die in en rond Markelo zijn gehouden. Een hoogtepunt is
het bezoek van Koningin Juliana en Prinses Beatrix in 1957 tijdens ‘Gouden Aren’. Huwelijken,
verjaardagen etc. van leden van het Koninklijk huis kregen en krijgen in Markelo altijd de nodige
aandacht, waarbij het Oranjecomité een belangrijke rol speelt. Het jaarlijkse congres van de Bond
van Oranjeverenigingen werd in 2006 in Markelo gehouden. Dit mede ter ere van het 60-jarig
bestaan van de Markelose Oranjevereniging.
Graag hadden wij een lijst geplaatst van personen die in de loop der jaren op een of andere
manier een Koninklijke onderscheiding hebben
ontvangen. Een volledige lijst daarvan te krijgen
is ons tot nu toe niet gelukt, zodat wij dit nummer volstaan om de eerste en de laatste begunstigde te noemen.
Wij hopen met dit nummer u weer heel veel
leesplezier te bezorgen.

Koning Willem I
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200 jaar koninkrijk
Nu we vieren, dat ons koninkrijk 200 jaar bestaat, volgt hier een
beknopte geschiedenis aan de hand van een chronologisch overzicht van vorsten, vorstinnen en belangrijke gebeurtenissen.

1795 - Republiek
Tot 1795 bestaat ons land als de “Republiek
der Zeven Verenigde Nederlanden”. De leiding berust bij een stadhouder. Er bestaat de
nodige verdeeldheid en Nederland is politiek
en economisch verzwakt. Daarmee is het een
gemakkelijke prooi voor het revolutionaire
Frankrijk, waar Napoleon Bonaparte inmiddels
de macht heeft gegrepen. In 1795 trekken de
Fransen dan ook ons land binnen. Stadhouder
Willem V vlucht met zijn gezin naar Engeland.
Nederland blijft als de Bataafse Republiek een
zelfstandige staat, maar de Franse invloed
wordt steeds groter.
Napoleon Bonaparte

1806 - Schimmelpenninck
Napoleon benoemt zijn broer Lodewijk tot koning van het Koninkrijk Holland. Rutger Jan
Schimmelpenninck tot dan raadspensionaris
van de Bataafse republiek legt zijn functie neer
en trekt zich terug op zijn landgoed in Diepenheim. Lodewijk blijkt een koning, die de Nederlandse belangen te veel aandacht geeft in de
ogen van Napoleon. In 1810 moet hij dan ook
aftreden en wordt Nederland een provincie van
Frankrijk.

Lodewijk Napoleon

1811 – Markelose soldaten
Napoleon breidt intussen zijn rijk verder uit.
Hij brengt daartoe een groot leger op de been.
Er bestaat een lijst met 25 namen van Markelose jongens- geboren in het jaar 1879 - die
werden opgeroepen om dienst te doen in Napoleons leger. Dat niet iedereen zich voor de
krijgsdienst geschikt acht, blijkt uit opmerkingen als: “hebbende het op de borst, somtijds
dalligheid in het hoofd, twee stijve vingers,
zijnde kreupel, of ongemak aan de regterhand.”

Soldaten trekken met Napoleon ten strijde
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Benelux-gebied onder het gezag van de koning.

1812
Na de Russische veldtocht in 1812 gaat het
bergafwaarts met de machtspositie van Napoleon en zijn leger lijdt gevoelige nederlagen.
Als hij in oktober 1813 bij Leipzig wordt verslagen, keren zijn soldaten massaal terug naar
Frankrijk en vallen legers van bondgenoten uit
Engeland, Pruisen en Rusland (de Kozakken)
ook Nederland binnen om Europa definitief
van de Franse overheersing te bevrijden.
1813 – Willem I
Aanhangers van voormalig stadhouder Willem
V : Van Hogendorp, van der Duyn van
Maesdam en van Limburg Stirum maken plannen voor een “nieuw” Nederland. Zo ontstaat
het idee om Willem Frederik, de zoon van
voormalig stadhouder Willem V terug te laten
komen naar Nederland. Hij moet het hoofd van
een centrale regering
worden.
Op 30 november 1813
komt hij in Scheveningen aan land. Hij wordt
enthousiast verwelkomd door de Nederlandse bevolking. Hij
aanvaardt de titel van
“Soeverein Vorst” en
stelt een commissie in
onder leiding van Van
Hogendorp. Deze moet
zich gaan buigen over
een nieuwe grondwet.
1814 – Nieuwe grenzen
Inmiddels is het Congres van Wenen begonnen, met als doel de
nieuwe machtsverhoudingen in Europa vast te
stellen. Nadat Napoleon is verslagen willen
zijn overwinnaars zich ervan verzekeren, dat
Frankrijk nooit meer zo machtig zal worden.
Om dat te bereiken moet het land voortaan
worden omringd door sterke “bufferstaten”.
Daarom wordt besloten de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden (België) samen te voegen,
om zo een sterk machtsblok tegen Frankrijk
vormen.
Het nieuwe land wordt het Koninkrijk der Nederlanden, en zo valt ongeveer het hele huidige

Landing in Scheveningen
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1815 – Val van Napoleon
Napoleon doet nog één poging zijn macht te
herstellen maar na de slag bij Waterloo is zijn
heerschappij definitief voorbij.
Op 16 maart 1815 krijgt Willem I de titel Koning der Nederlanden en op 21 september
1815 wordt hij officieel ingehuldigd. Hij is
getrouwd met Wilhelmina van Pruisen en na
haar dood met Henriette d’Oultremont. In ditzelfde jaar kondigt hij tevens een nieuwe
grondwet af. De koning bestuurt het land afwisselend vanuit Den Haag en Brussel.
Koning Willem I

1831 – Tiendaagse Veldtocht
De samenvoeging met België is tot mislukken
gedoemd en als de Belgen in opstand komen
tracht de Prins van Oranje – de latere Koning
Willem II - de opstand neer te slaan in wat bekend is geworden als de Tiendaagse Veldtocht.
Ook Markelose jongens worden opgeroepen
voor deze strijd. Tevergeefs, België wordt onafhankelijk onder Koning Leopold I.

Tiendaagse veldtocht

1840 – Willem II
Willem II volgt zijn vader op. Hij is getrouwd
met Anna Paulowna, zuster van de Russische
tsaar. Zijn koningsschap duurt slechts 9 jaar.
Onder zijn bewind wordt de macht van de
vorst al minder dan voorheen. Door de revoluties van 1848 en 1849 worden vele Europese
vorsten met geweld tot concessies gedwongen
en dat doet Willem ook vrezen voor zijn eigen
troon. Dankzij de nieuwe grondwet van de liberaal Thorbecke blijft de rust bewaard.

Koning Willem II

1849 – Willem III
Willem III begint aan een koningsschap dat
maar liefst 41 jaar zal duren. Hij trouwt met
prinses Sophie van Württemberg. De drie kinderen uit dit huwelijk overlijden jong. Na Sophies dood hertrouwt Willem in 1879 met
prinses Emma van Waldeck-Pyrmont. In 1880
wordt Prinses Wilhelmina geboren.

Koning Willem III
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1890 – Emma regentes
Als Willems gezondheid achteruit gaat en hij
overlijdt op het Loo is zijn dochter Wilhelmina
pas 10 jaar. Koningin Emma wordt regentes.
1898 – Wilhelmina
Wilhelmina wordt als achttienjarige ingehuldigd als koningin. Zij trouwt in 1901 met hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. Nederland reageert uitbundig als in 1909 een
troonopvolgster wordt geboren: Juliana. Gedurende de regeerperiode van Wilhelmina ontstaat een sterke verbondenheid met het huis
van Oranje. Tijdens de Tweede Wereldoorlog
staat zij symbool voor het verzet.

Koningin Wilhelmina
en Prins Hendrik

1948 – Juliana
In het jaar dat Wilhelmina haar vijftigjarig regeringsjubileum viert en de onafhankelijkheid
van Indonesië wordt bekrachtigd, volgt Juliana
haar op. Zij is in 1937 getrouwd met Bernhard
van Lippe-Biesterfeld. Tijdens haar koningsschap vindt een verdere democratisering van
de monarchie plaats wat soms leidt tot conflicten.

Koningin Juliana en
Prins Bernhard

1980 – Beatrix
Het zijn roerige dagen als Beatrix wordt ingehuldigd. In 1966 trouwt ze met Claus von
Amsberg Doortastend vervult zij, gesteund
door haar man, haar rol. Ze hecht veel waarde
aan internationale contacten en toont oprechte
belangstelling als zich in Nederland trieste gebeurtenissen voordoen.
Ondanks het overlijden van haar man en het
fatale ongeluk van haar zoon Friso blijft zij
“Een sterke vrouw, met een warme glimlach.”
Koningin Beatrix en
Prins Claus

2013 – Willem Alexander
Het koningsschap heeft zich in twee eeuwen
meer en meer aan de tijd aangepast en Koning
Willem Alexander en koningin Máxima zullen
er ongetwijfeld een eigen en vooral eigentijdse
invulling aan geven.

Koning Willem-Alexander en
Koningin Maxima 30 april 2013
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Tiendaagse Veldtocht
Keizer Napoleon wil, na zijn overwinning in Austerlitz in 1805, zo
veel mogelijk greep houden op zijn grote keizerrijk. Hij benoemt
daarom familieleden als staatshoofd van de veroverde naties. In
1806 stelt hij zijn broer Lodewijk Napoleon aan als koning van Holland.
De enige koning die geen deel uitmaakt van het vorstenhuis Oranje-Nassau. Hij vaart een eigen koers en komt zelfs op voor de belangen van het Koninkrijk Holland. Dit zeer tot ongenoegen van
keizer Napoleon. Al in 1810 wordt Lodewijk Napoleon gedwongen
af te treden en wordt Holland ingelijfd bij het Franse keizerrijk.
Van 1810 tot 1813 maken de Noordelijke en
Zuidelijke Nederlanden deel uit van het Eerste
Franse Keizerrijk. (De Zuidelijke Nederlanden
waren al in 1795 door Frankrijk ingelijfd).
Keizer Napoleon breidt intussen zijn rijk verder uit en vormt een groot leger waarin ook
een groot aantal Hollandse soldaten dienst
doen, onder hen zeker 25 Markeloërs. In 1811
is hier door Lodewijk Napoleon de dienstplicht
ingesteld. De meeste Nederlanders moeten
deelnemen aan de grote veldtocht naar Rusland. Na de nederlaag van Napoleon in de slag
bij Leipzig in1813 wordt kroonprins Willem
Frederik, zoon van stadhouder Willem V, ingehuldigd als “Soeverein Vorst” der Verenigde Nederlanden (het huidige Nederland en
België). Op 16 maart 1815 roept Willem Frederik zichzelf uit tot Koning der Verenigde
Nederlanden. Het Wener Congres besluit in
datzelfde jaar de Noordelijke en Zuidelijke
Nederlanden te verenigen om tegenwicht te
bieden aan Frankrijk. Een samenvoeging die
de Belgen wordt opgedrongen en ook niet de
wens is van alle Nederlanders. Het zuiden (België), dat voornamelijk
katholiek is, ziet calvinisten uit het noorden
nog steeds als ketters. De staatsschulden van
beide landsdelen worden samengevoegd,
waarbij de schulden van het noorden veel groter zijn. De onvrede in België uit zich steeds
meer in kleine opstootjes en rellen. Uiteindelijk komt het op 25 augustus 1830 in Brussel
tot een oproer. Onder sterke militaire steun van
Frankrijk mondt dit uit in een onafhankelijk
koninkrijk België. De benoeming van Leopold

van Saksen Coburg door het Nationaal Congres tot koning der Belgen is voor koning Willem reden om niet langer te wachten met militair ingrijpen. Hij wil verhinderen dat de nieuwe monarch daadwerkelijk zijn macht zal vestigen. In de vroege ochtend van 2 augustus
1831 trekt opperbevelhebber de prins van
Oranje, de latere Koning Willem II, de grens
bij Poppel over. De Tiendaagse Veldtocht is
begonnen. In eerste instantie verloopt de veldtocht voorspoedig voor de Nederlanders, maar
wordt uiteindelijk een fiasco, omdat de Franse
koning troepen stuurt om de intussen ingezworen Koning Leopold te helpen. De prins van
Oranje wil echter voorkomen dat er gevechten
zullen plaatsvinden met de Fransen en na interventie van Engeland wordt op 12 augustus
al een wapenstilstand gesloten. De laatste Nederlandse regeringstroepen trekken zich op 20
augustus terug uit België en worden gelegerd
in Brabant. Wel houden ze de Citadel van Antwerpen nog bezet tot 23 december 1832. Tijdens de Tiendaagse Veldtocht zijn ca. 1100
soldaten gesneuveld, gewond of vermist. De
meesten door honger, dorst, ongelukken en
ziekten, maar nauwelijks door vijandelijk
vuur.
Uit verschillende in Overijssel opgeroepen
eenheden worden de 1e en 2e Afdeling Mobiele
Schutterij Overijssel geformeerd. Deze bestaan
elk uit twee bataljons onderverdeeld in compagnieën. Ze worden gestationeerd in de vestingen die in het najaar van 1830 in staat van
verdediging waren gebracht, zoals in ZeeuwsVlaanderen en Bergen op Zoom.
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Zeeuws-Vlaanderen en Bergen op Zoom. Zij
nemen niet deel aan de Tiendaagse Veldtocht.
In 1834 en 1835 krijgen alle schutterijeenheden groot verlof, maar de dienstplicht blijft
bestaan. Voor zover bekend zijn de Markelose
leden van de Mobiele Schutterij overleden aan
ziekten. Hierover zijn van zeker 20 Markelose
mannen gegevens.

De Bronzen Medaille, ingesteld bij Koninklijk
Besluit van 31 mei 1833, werd uitgereikt aan
hen, die zich tijdens het beleg van de Citadel
van Antwerpen in december 1832 en omliggende forten en op de schepen op de Schelde
voor Antwerpen bevonden.
Om in aanmerking te komen voor de Bronzen
Medaille werd door de commandant van het
korps of korpsgedeelte een voordracht opgemaakt van hen, die hierop aanspraak hadden.
Deze voordracht werd door tussenkomst van
de chefs doorgezonden naar het Departement
van Oorlog, dat zijn goedkeuring daarop moest
verlenen. De medaille is voorzien van de naam
van de drager.

Het Metalen Kruis werd ingesteld bij
Koninklijk Besluit van 12 september 1831 en
werd verleend aan allen die in 1830 en 1831
onder de wapenen waren en deelnamen aan de
militaire acties. Het brons voor het kruis werd
gehaald uit een tweetal, bij de Slag om Hasselt
(8 augustus 1831), veroverde Belgische kanonnen. Op de armen van het kruis staat de tekst
‘TROUW AAN KONING EN VADERLAND’. Het lint is verdeeld in zes gelijke
banen blauw en oranje.
Op de voorzijde van het kruis is het woord
‘vrijwillig’ aangebracht voor hen die vrijwillig
in dienst waren. Het lint van dit kruis is ook
verdeeld in zes gelijke banen, maar in de
kleuren groen en oranje.

De Bronzen Medaille werd onder andere uitgereikt aan Jan Hendrik Koldenberg (18121856).
Ook G.J. Nijland (de Fotte) uit Elsen behoorde
in 1832 tot de verdedigers van de citadel van
Antwerpen. Het is niet bekend of hij ook een
medaille heeft gekregen.

Enkele Markeloërs aan wie een Metalen Kruis
is uitgereikt:
Teunis Gorkink (1804-1870)
Jan Hendrik Ooms (Meijers) (1807-1889)
Willem Hidders (Boslonink) (geb. 28-8-1804)
Martinus Boskamp, sergeant
Jan Hendrik Reef, schutter
Arend Wilgemans, schutter
Hendrikus Bruil, schutter
Berend Jan Boswinkel, schutter
Hendrik Dijkink, schutter
Gerrit Jan Leferink, schutter
Berend Jan Beernink, schutter
Jan Schreurs, schutter
Gerrit Jan Peuschers, schutter

Bronnen:
Internet – Historisch Nieuwsblad – defensie.nl
Marclo’s Chronyke
Gedecoreerde T. Gorkink
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Bezoek Koning Willem III aan Twente
29 april – 2 mei 1862
Nadat Koning Willem III eind
april 1862 had aangekondigd
dat hij van 29 april tot 2 mei
een driedaags bezoek aan
Twente wilde brengen, waren
de Twentse burgemeesters in
rep en roer. De koning wilde
hier met eigen ogen het wonder van de textielindustrie
aanschouwen en logeerde drie
nachten op kasteel Twickel.
Op 2 mei zou de koning
vanuit Twickel over Goor
naar Deventer reizen en zo
door naar paleis Het Loo in
Apeldoorn.
Deze gebeurtenis bezorgde de
Goorse en Markelose bestuurders (Willem Götte was burgemeester van Goor en
Markelo) slapeloze nachten.
Er was namelijk van de Gouverneur der provincie Overijssel een brief ontvangen
waarin precies werd vermeld
hoe te handelen tijdens de
doortocht van Zijne Majesteit door Goor. ‘Wanneer
Zijne Majesteit door het gemeentebestuur zal worden
verwelkomd dient dit in korte
woorden te gebeuren. U, burgemeester, zal van Uw onderscheidingsteken voorzien
moeten zijn. De welwillendheid der ingezetenen om hunne vreugde aan de
Koning te betoonen zal door U dienen te
worden bevorderd en geleid. Voorts zal het
een van uw eerste zorgen moeten zijn dat er
voldoende policie, veldwachters en buitengewone veldwachters zijn die voor behoorlijke
orde en ruimte zorgdragen.’ Twee dagen later
volgden verdere instructies. ‘Daar Zijne Majesteit op 2 Mei te 9 uur Twikkelo verlaat na
het dejeuner gebruikt te hebben, acht ik het
aanbieden van verversingen minder gepast,
wijl de tijd van de dag dan nog niet genoeg
gevorderd is’.

Koning Willem III

Burgemeester Götte stuurde daarop een convocatie aan onder meer de beide wethouders en
de gemeentesecretaris. Daarin verzocht hij hen
‘hedennamiddag tegen 2 uur zich te vervoegen
ten mijnen woonhuize, gekleed in feestgewaad
met witten halsdoek, teneinde Z.M. bij Zijne
doorreize eene huldegroet te kunnen brengen’.
Bron
`Weldam`
Twickelblad 2010
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Aftreden Koningin Emma als regentes
In het Twentsch Zondagsblad van 27 juni 1897 wordt bekendgemaakt dat voor het huldeblijk ter gelegenheid van het
aftreden van H.M. Koningin Emma als regentes in 1898 in
Markelo een bedrag van ruim f 25 bijeen is gebracht.
Markeloërs geven, evenals het hele Nederlandse volk, gul
aan inzamelingen ten behoeve van giften, huldeblijken e.d.
aan het koningshuis.

De huldeblijk van de Nederlandse bevolking
aan Koningin Emma, bij het einde van haar
regentschap, 1898. De inhoud bestaat uit
bladen met handtekeningen en topografische
tekeningen. De band ligt op een manshoge
lessenaar van gebeeldhouwd eikenhout.

Koningin Emma

Huwelijk Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik
Op 7 februari 1901 trouwt Koningin Wilhelmina met Prins Hendrik (Hertog Heinrich von
Mecklenburg-Schwerin). Het burgerlijk huwelijk vindt plaats in paleis Noordeinde. Aansluitend is in de Haagse Grote of SintJacobskerk de huwelijksinzegening. Voor het
eerst wordt de Gouden Koets, die Wilhelmina
was aangeboden ter gelegenheid van haar inhuldiging, gebruikt tijdens een koninklijke gelegenheid: als bruidskoets. Ondanks dat het
vriest die dag zijn er duizenden belangstellenden op straat, maar het wordt niet echt een
volksfeest zoals het dat later, bij koninklijke
huwelijken, wel zal worden. Het feest duurt
enkele dagen.
Een artikel over Markelo in Het Twentsch
Zondagsblad van 10 februari 1901:
De voor onze geëerbiedigde Koningin en
Haren Prins Gemaal zoo gewichtige dag is
hier niet onopgemerkt voorbijgegaan. Van alle
openbare en vele particuliere gebouwen wapperde de driekleur en de muziekvereeniging
“de Harmonie” liet hare vroolijke tonen op

Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik

verschillende plaatsen in het dorp hooren,
waarbij de volksliederen hoofdzaak waren.
Alom heerschte hier een feestelijke stemming.
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“Gouden Aren”
Opgeluisterd door Koninklijk bezoek
In 1957 was het vijftig jaar geleden dat in Markelo een drietal
coöperaties werden opgericht,
namelijk Coöperatieve Landbouwvereniging Markelo, Coöperatieve Zuivelfabriek Markelo en de Coöperatieve Boerenleenbank Markelo. Genoeg redenen om dit vijftigjarige bestaan op grootse wijze te vieren.
Tevens werd bij dit jubileumfestijn de Folkloristische Vereniging Markelo (in de volksmond
de Markelose Boerendansers, officieus in 1932
opgericht) daar bij betrokken evenals de Plattelands Jongerengemeenschap Nederland
(PJGN, die in 1947 het levenslicht zag). Genoeg capaciteit om een goede organisatie op
poten te zetten. Na twee jaar van intensieve
voorbereiding ging op 26 augustus 1957 de
feestweek, onder de naam “Gouden Aren”,
van start. Een bijzondere bijkomstigheid was
wel dat Hare Majesteit Koningin Juliana het
beschermvrouwschap aanvaardde van de inmiddels opgerichte stichting Gouden Aren waarin ondergetekende een bestuursfunctie vervulde.
Koninklijk bezoek
Tijdens deze feestweek werden er tal
van activiteiten georganiseerd, zoals
een grote tentoonstelling, veekeuringen, een concours hippique, een Internationaal Folkloristisch festival, etc.
Voor het Internationale gedeelte had de
Folkloristische Vereniging dansgroepen uitgenodigd uit elf landen, waarvan de leden voor een groot deel bij
particulieren werden ondergebracht.
Voor Markelo een geheel nieuwe ervaring want nog nooit had men in ons
dorp zoveel verschillende talen tegelijk
gehoord. Hoogtepunt van deze feestweek was het openluchtspel dat werd
bijgewoond door H.M. Koningin Julia- Aankomst van de Koninklijke gasten op het feestterrein..Links
na en Prinses Beatrix,onze latere konin- Prinses Beatrix, midden A.J.Oosterkamp, secr. Stichting Gouden
Aren, Rechts, Koningin Juliana
gin en nu weer prinses.
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Spel naar de eenheid
“Spel naar de eenheid”
was een massaal openluchtspel, waaraan de elf
buitenlandse folkloristische dansgroepen, vertegenwoordigers van de elf
Nederlandse provincies uit
de Plattelands Jongerengemeenschap en een groot
aantal van de allerbeste
Overijsselse paarden
medewerking verleenden.
Dit gebeuren groeide
uit tot een kleurrijke en
schitterende manifestatie
van internationale verbroedering. Het spel, geschreven door Koos Schekkerman, werd door onze plaatsgenoot dokter
J.v.d.Bijl voortreffelijk geregisseerd tot een
spel met diepe inhoud en allure waar de Koninklijke bezoekers zichtbaar van genoten en
dat ze, hoewel het een lange zit was, tot het
einde hebben gevolgd.

Markeloërs en de vele andere bezoekers nog
niet hadden gezien en waarvan de Gelderse
Overijsselse Courant op 2 september 1957
schreef:” Niets gemist hebben de enorme mensenmassa, die elkaar in de dorpsstraat verdrongen, toen daar omstreeks een uur de slotfase van het feest losbarstte en als uit een
hoorn van overvloed het resultaat van vele weken denken en zwoegen als een veelkleurig lint
uitgerold werd in de vorm van een kilometers
lange optocht”.

Toen was het uit
De laatste dag van de enerverende feestweek
werd afgesloten met een optocht zoals de

Een volgepakte tribune tijdens het Spel der eenheid. In de rij waar de politie-agent vooraan zit, op
de 6e plaats Koningin Juliana en op de 9e plaats Prinses Beatrix
13

Propvolle straten tijdens de optocht op zaterdag
Zittend v.l.n.r.: G.J.Leferink, Prinses Beatrix, J.Harkink
Staand: Leerlingen van de huishoudschool v.l.n.r. H.Ziggers
en B.Geurtsen

Als finale werd op het feestterrein de “Dans
om de Gouden Aren” gepresenteerd en toen
was het definitief uit.
Bovengenoemde krant schreef hierover:
“Maar al waren voeten en lichamen tot rust
gekomen, in de geesten bleef het doordeinen
en zal het bij ieder, die dit glanzende festijn
meebeleefd heeft, nog lang bij brokstukken
blijven opduiken, de hartverwarmende herinnering aan deze massale dans om de Gouden
Aren”.
Bij de Markeloërs is Gouden Aren onverbrekelijk verbonden met het bezoek van Koningin
Juliana en Prinses Beatrix.
G.J.Leferink

Koningin Julia met naast haar de Commissaris van de
Koningin in Overijssel
De jubileren Coop Landbouwvereniging sfeervol verlicht. Ook tal van boerderijen waren
verlicht.
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Oranjevereniging
Bijna elke stad of dorp in Nederland kent een Oranjevereniging of
een Oranjecomité. Het is een vereniging die zich bezighoudt met
een aantal uiteenlopende activiteiten, meestal rond Koninginnedag, maar ook in de rest van het jaar. Meestal verzorgt de Oranjevereniging ook de activiteiten rond 4 en 5 mei. Bathmen heeft de
oudste Oranjecommissie van Nederland.
Dit komt omdat de toenmalige Erfprins en
latere koning Willem II in de winter van 1814
een inspectiebezoek bracht aan kampementen
in Bathmen van Nationale Militie, Kozakken
en Pruisen die de stad Deventer belegerden,
waar nog de laatste resten van het Franse leger
stand hielden. In allerijl werd toen door de
Bathmense bevolking een Oranje comité opgericht om de verbondenheid met het teruggekeerde huis van Oranje ter plaatse vorm te
geven. Tot op de dag van vandaag is deze
Oranjecommissie actief en een lange
geschiedenis van aandacht voor allerlei gebeurtenissen van het huis van Oranje getuigt
hiervan.

.
De jubileumfeesten zijn alhier schitterend
geslaagd. In het dorp en omgeving waren niet
minder dat een 15-tal erepoorten of bogen opgericht, terwijl er algemeen gevlagd werd en
de versiering van de straten keurig was verzorgd. Het feest werd ’s morgens ingezet met
klokgelui, daarna kerkdienst waar ds. E. van
Meer voorging.’s Middags om half twee werd
vanaf het gemeentehuis de officiële opening
verricht door burgemeester P.H.Baron Taets
van Amerongen met enige gloedvolle woorden
voor het Oranjehuis en volk.
Om twee uur zette de grootste stoet voor den
optocht zich in beweging, voorafgegaan door
een daarvoor geëngageerde “dames-kapel”...
…nog eens, het feest is schitterend geslaagd en
een woord van dank aan de verschillende Eere
- en Bestuursleden, Commsie en juyleden voor
de vele moeiten.
Dit jubleumfeest werd gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van H.M.
Koningin Wilhelmina.
In het Dagblad van het Oosten van 7 september 1938 lezen wij: Ter gelegenheid
van het 40-jarig jubileum van
H.M.Koningin Wilhelmina is er ons
dorp weer een jubileumfeest georganiseerd . Dit keer was het hoogtepunt
een Oudheidstentoonstelling die tot
stand kwam onder leiding van ds.
Schellenberg en waarvoor de belangstelling bijzonder groot was. In de
straten waren verschillende stalletjes,
kramen en schiettenten opgesteld, zodat alleszins de feestvreugde bevredigd kon worden.
Zo zien wij dat er in de loop der jaren
talrijke festiviteiten zijn georganiseerd die betrekking hebben op het
Koninklijk Huis.

De huidige Oranjevereniging in Markelo is
opgericht in 1946 (zie pag. 16) doch voordien
was er ook zoiets als een Oranjecommite. Dit
kunnen wij afleiden uit krantenartikelen. Zo
lezen wij in het Dagblad van het Oosten van
16 september 1923 o.a. het volgende:

1923 Ereboog in de Dorpsstraat
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Om twee uur zette de grootste stoet
voor den optocht zich in beweging,
voorafgegaan door een daarvoor
geëngageerde “dames-kapel”
Deze dames-kapel bestond uit leden
van de muziekvereniging, dit keer
verkleed als dames.

koninginnedag-viering was in 1949. Indrukwekkend was de onthulling van het Overijssels
Verzetsmonument op de Markelose berg op 2
mei 1953.
In de 50-er en 60-er jaren was er op 5 mei de
jaarlijkse oriënteringsrit voor auto’s, motoren,
bromfietsen, rijwielen en paarden. In 1962 was
de belangstelling hiervoor zo groot dat de verkeersopstoppingen op de buitenwegen de krant
haalden.
Heel veel jaren was ook de liefdadigheidsvereniging “De Helpende Hand” van de partij. Zij
bakten oliebollen en verkochten handwerk.
Het avondprogramma van de oranjevereniging
veranderde door de jaren heen: waren er eerst
de oranjebals, later werden er films vertoond.
In 1971, bij het 25-jarig jubileum werd het
avondprogramma verzorgd door de Markelose
verenigingen met muziek van o.a. de
“Plajoma’s” en de ”Rooiroks”. Eerder op de
dag waren Swiebertje, Saartje en Bromsnor er
voor de kinderen. In latere jaren kwamen er
nog meer bekende persoonlijkheden: Albert
Mol, Barend Barendse, Graads, Dieka en Mo.
In 1975 vierde de Oranjevereniging 25 jaar
vogelschieten, een gebeuren dat later naar het
dorpsfeest verhuisde. Ter ere van de 70e verjaardag van Koningin Juliana klonk er in 1979
trompetgeschal hoog boven Markelo. Hiermee
werd een jaarlijkse terugkerende traditie gestart. 1980 was het eerste jaar van het oranjetreintje. Door enthousiaste leden gemaakt en
anno 2013 nog steeds in gebruik!

Oranjevereniging in Markelo
40 jaar
In 1986 werd het 40-jarig bestaan gevierd van
de Markelose Vereniging tot Herdenking en/of
Viering van Nationale en Locale Gedenkdagen, kortweg Oranjevereniging.
De feestelijkheden concentreerden zich op en
rond Koninginnedag. In Eungs Schöppe werd
een speciale jubileumtentoonstelling ingericht
met foto’s, knipsels en herdenkingsvoorwerpen die het het wel en wee van de vereniging
in de afgelopen veertig jaren uitbeeldden. Op
Koninginnedag zelf waren er speciale feestelijkheden met o.a. een balonnenwedstrijd voor
de jeugd, de ”Naober oet Zieuwent” voor de
ouderen, een bijzondere zeskamp
“Buurtenspektakel” en een spetterende avondshow met “Wedden dat” en het landelijk bekende amusementsorkest “Take It Easy”.
Bij de oprichting van de vereniging in 1946
was burgemeester Korthals Altes de voorzitter.
Bestuursleden van het eerste uur waren verder:
dominee Schellenberg, G. Wissink (van “de
Zwaan”), H.G. Leunk (Wiemink) en B.J. Nijkamp (Reint). In de eerste jaren werd er nog
feest gevierd op 5 mei (de bevrijding lag vers
in het geheugen). Voor de kinderen waren er
spelletjes en voor de volwassenen ’s avonds
oranjebal in alle café’s in het dorp.
Bijzonder was de kroning van Juliana op 5
september 1948, het Markelose gemeentehuis
werd prachtig versierd. De eerste 30 april/
16

Congres Bond van Oranjeverenigingen in Markelo
Op 7 oktober 2006 werd het jaarlijkse congres van de Bond van
Oranjeverenigingen in Markelo gehouden. Dit mede ter ere van het
60-jarig bestaan van de Markelose Oranje-vereniging.
Zeer speciale gast op deze dag was Koningin Beatrix. Een bijzondere eer!
Als gastsprekers fungeerden de minister van Binnenlandse Zaken
Johan Remkes en de welbekende dominee professor Anne van
der Meiden.
Het congres met thema “De Oranjes en tradities in de veranderende wereld” werd georganiseerd in en rond zalencentrum De Haverkamp. Bij de uitwerking van het thema was
mede nadrukkelijk gedacht aan de Markelose
tradities en de Markelose oranjegezindheid.
Een hoogtepunt vormde het planten van de
herinneringsboom tegenover de Molen van
Buursink door Hare Majesteit Koningin
Beatrix. Zij werd bij deze gelegenheid omringd door de leden van de Folkloristische
Vereniging Markelo en een grote schare
toegestroomde Markeloërs.
In het programma van de dag was er, naast de
beschouwingen over het thema, veel ruimte
voor de genoemde tradities. Hierbij vormde de
viering van de “Traditionele Boerenbruiloft”
een prachtig slotstuk.
Links: HM Koningin Betarix tekent receptieboek
Linksonder: scene uit Boertenbruiloft “Anton met de bok”
Onder: het toenmalige Oranjecommite rond de Koningin.
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Prins Bernhard zag crosses in Markelo.
De Grand Prix (internationale) motorcross op 19 mei 1963 te Markelo, tevens geldig voor het wereldkampioenschap is in verschillende opzichten zowel een succes, als een spannende
gebeurtenis geweest.
Ook het feit dat onder de ruim 25.000 toeschouwers prins Bernhard en prinses Armgard waren, maakte deze motorcross tot een
bijzondere gebeurtenis. Het was de eerste maal dat de prins terreinritten zag.
De prins arriveerde om vier uur.
nauwelijks was hij op het middenterrein uit
zijn auto gestapt of een bui regen plensde
neer.Het internationale element in de motorcross kwam al direct tot uiting bij het welkomswoord, dat burgemeester mr. Jhr. A.J. de
Beaufort tot de deelnemers en enkele officiële
genodigden waaronder de koninklijke gasten
richtte. Het duurde echter niet lang, maar lang
genoeg voor de prins om één van de verslaggevers toe te voegen: “Wat is het koud, hè?”,
hetgeen werd beaamd.

Vervolgens begaf de prins zich onder de deskundige leiding van de heer A.R. van der Wolde, voorzitter van de organiserende vereniging
“Ons Genoegen”, naar de Pieuw, één van de
moeilijkste gedeelten van het parcours.
Het grootste deel van de crosses heeft de prins
echter van het middenterrein gevolgd. Voor de
winnaars waren er bloemen en een gelukwens
van de prins, bezegeld door een handdruk.

Van links naar rechts: Winnaar van de cross de Zweed Rolf Tribblin, Prins Bertnard, A.R.v.d.Wolde en Burgemeester
mr. Jhr. A.J.de Beaufort
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Koninklijke onderscheiding
Een verhaal over tweehonderd jaar Koninkrijk is niet compleet als
daarin geen aandacht wordt besteed aan de Koninklijke onderscheiding, of het zoals in de volksmond wordt genoemd: de lintjesregen. Koning Willem I, de eerste koning van Nederland, stelde in
1815 de Militaire Willemsorde in (de hoogste Nederlandse onderscheiding voor dapperheid), gevolgd door de Orde van de Nederlandse Leeuw. De eerste Militaire Willemsorde verleende Koning
Willem I aan de Prins van Oranje, de latere Koning Willem II. Deze
orde is later ook uitgereikt aan onder andere Koningin Wilhelmina,
Karel Doorman en Erik Hazelhoff Roelfzema voor hun moedig optreden in WOII. Ruim 50 jaar later werd in mei 2009 de orde uitgereikt aan Kapitein M.Kroon.
Sinds het uitroepen van het Koninkrijk der Nederlanden in 1814 zijn er talloze onderscheidingen ingesteld. De belangrijkste hiervan zijn
de ridderorden die ook bekend staan als ‘de
lintjes’. Deze zijn onderverdeeld in de bovengenoemde en de twee civiele ridderorden, te
weten: de Orde van de Nederlandse Leeuw en
de Orde van Oranje-Nassau. De laatste is ingesteld ten tijde dat Koningin Emma als Regentes van het Koninkrijk optrad voor haar minderjarige dochter Wilhelmina. Hierdoor werd
het mogelijk om ook mensen uit de lagere
klassen een koninklijk schouderklopje te kunnen geven.

Decoratiestelel
Het decoratiestelsel kent een lange
geschiedenis en valt uiteen in drie periodes.
De eerste: tot 1815.
Hiertoe worden gerekend de middeleeuwse
ridderordes en de voorlopers van de huidige
verdienst-orden.
19

De tweede loopt van 1815 tot 1994 waarin de
huidige drie orden werden ingesteld en een
herziening van het decoratiestelsel werd voorbereid. Over deze herziening is ruim 30 jaar
gediscussieerd.
De derde periode is het huidige stelsel dat, na
de herziening in 1994, van kracht werd in
1996. Sindsdien stijgt het aantal decoraties
gestaag en blijkt dat mensen uit steeds bredere
lagen van de samenleving worden
gedecoreerd.
Enkele hoofdpunten uit deze herziening zijn:
-democratisering van het stelsel;
-een evenwichtige spreiding van decoraties
over alle lagen van de bevolking;
-een eigentijdse en duidelijke invulling van het
begrip bijzondere verdiensten;
-meer waardering voor vrouwen, het vrijwil
ligerswerk en minderheidsgroeperingen.
Koninklijk besluit
Een officiële onderscheiding wordt bij
koninklijk of ministerieel besluit toegekend
aan mensen en organisaties die een belangrijke
rol vervullen of hebben vervuld in de
samenleving of voor het Koninklijk Huis.

Christiaan Kranenberg ofwel Eertink Kris.

Bovenstaand artikel stond op 19 augustus
1923 in het Dagblad van het Oosten
A.J.Heilersig, (getekend door mr. A.P.Korthals) de 1e
Markeloër die een Koninklijk onderscheding kreeg.
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Daarnaast kan de Koning aan verenigingen,
stichtingen, instellingen of sportverenigingen
op regionaal of lokaal niveau bij wijze van ereteken een Koninklijke Erepenning verlenen.
Deze penning mochten onder andere de muziekvereniging De Fanfare en de Folkloristische vereniging Markelo ontvangen tijdens
hun 50-jarig jubileum in 1984.

De tweede persoon was C.Kranenberg, knecht
in dienst van J.Eertink te Markelo. In Markelo
kende men hem beter als Eertink Chris (18331926). Hij ontving deze ridderorde op 19 augustus 1923 voor het feit dat hij 70 jaar onafgebroken in dienstbetrekking bij de familie
Eertink was.
De laatste twee gedecoreerden hebben in april
2013 een ridderorde gekregen. Het zijn Henk
en Jannie Wolters die, na het verlies van hun
enige zoon op 19-jarige leeftijd door een noodlottig ongeval, zich ten doel stelden de zorg
voor pleegkinderen op zich te nemen. Sinds
2001 bieden zij een warm thuis en liefdevolle
zorg aan één, twee of zelfs drie kinderen uit
probleemgezinnen. Een recht uit het hart gehouden toespraak door één van de pleegkinderen, aansluitend op de lovende woorden van de
burgemeester, vormde de bevestiging van het
feit dat het echtpaar Wolters het lintje meer
dan verdient!

Lintjesregen
Sinds het aantreden van Koningin Juliana in
1948 vindt de jaarlijkse lintjesregen plaats aan
de vooravond van de verjaardag van de koningin en straks van de koning. In ons dorp hebben in de loop der jaren talrijke Markeloërs
een onderscheiding ontvangen. Wij hadden in
dit nummer graag een lijst willen plaatsen van
al deze personen, maar om een of andere reden
uit de wet op privacy is dit niet mogelijk.
Daarom heeft de redactie besloten om alleen
de namen te noemen van de eerste twee en de
laatste twee Markeloërs die een ridderorde
hebben ontvangen.
De eerste was A.J.Heilersig, oud-watergraaf
van het waterschap De Schipbeek, tevens gemeenteontvanger. Hij ontving zijn onderscheiding op 2 september 1898.

Ere penning die de
muziekvereniging De Fanfare en de Folkloristische
vereniging Markelo ontvingen tijdens hun 50jarig jubileum in 1984.

Henk en Jannie
Wolters
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Prinsen en prinsessen in Markelo
Het burgemeesterschap van Jonkheer Arnout Jan de Beaufort van
1948 tot 1964, speelde een grote rol bij Markelose contacten met
het koningshuis. De echtgenote van de burgemeester, was in de
jaren na de oorlog gouvernante van Beatrix en Irene. Beatrix bezocht haar later regelmatig in Markelo. Haar zoons gingen mee. Zo
ontstond bijvoorbeeld de vriendschap tussen Willem-Alexander en
Frans de Beaufort.
De kinderen ravotten op het erf van de familie
Ter Balkt aan de Larenseweg, want daar
woonde ook Dika Wissink. Als particuliere
vroedvrouw hielp ze bij de geboorte van de
kinderen van De Beaufort. Later paste Dika
ook op de prinsjes. Ze noemden haar “Tante
Dika”.
Beatrix en Irene zijn er zelf in hun jonge jaren
regelmatig geweest en genoten er van de activiteiten op het boerenerf. Zo reed Irene mee
op de tractor. Ook Beatrix wilde dit graag,
maar haar beveiligers stonden dit niet toe.
Ook de kinderen van Beatrix bewaren vele,
goede herinneringen aan de boerderij van de
familie Ter Balkt. Ze hebben er regelmatig
gespeeld, ravotten er in het hooi en voetbalden
op het erf. Ze hadden het er zo naar hun zin,
dat Willem Alexander zich een keer liet ontvallen: “Ik zou hier wel op vakantie willen
zijn!”

“Mooi

maken” - 1997
Het was vrijdag 28 februari. Een groepje jongemannen was ’s morgens vroeg opvallend
actief op het Beaufortplein en langs de
Bergweg. Aan bomen en verkeersborden werden gele en blauwe linten geknoopt. Een van
die jongemannen was prins WillemAlexander.
Zijn vriend, Frans de Beaufort trouwde die
dag. Willem-Alexander was ceremoniemeester
bij het huwelijk van zijn vriend. Voorbijgangers herkenden de kroonprins niet. Om 10.00
uur was de route, die de bruiloftsstoet zou volgen, versierd.
Natuurlijk werd ook het “Wapen van Markelo”
bezocht. De gasten hadden dorst. Toen Marie
Smit Willem-Alexander zag staan, riep ze in
verbazing haar man. “Kijk eens wie er voor
het café staat.” De deur werd snel opengemaakt.
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Voor de familie Smit was het bezoek van de
vriendenclub, alsof ze een groep Markelose
kameraden over de vloer hadden.

Reünie in huize De Beaufort
In het voorjaar 1955 brachten Beatrix en Irene
een weekend door in huize De Beaufort.
Het burgemeestersgezin woonde toen aan de
Goorseweg, op de kruising met de Herikerweg. De prinsessen waren vergezeld van een
14-tal studiegenoten. Mevrouw De Beaufort
was (naast gouvernante van de beide prinsessen) ook hun Franse lerares geweest op het
Baarns Lyceum en ongetwijfeld zullen er tijdens deze logeerpartij de nodige herinneringen
zijn opgehaald. Het uitgelaten gezelschap arriveerde naar goed Markelo’s gebruik in twee
versierde kleedwagens. In Stokkum, op erve
Greven (Nilant) waren ze ingestapt. De reis
verliep geheel in stijl, want bij erve Hargeerds
werd het gezelschap gemeut.
’s Avonds volgde er een zeer gezellige avond,
zoals dat gebruikelijk is op een “schoolkamp”.
In de versierde kelders van de burgemeesterswoning traden de Markelose Boerendansers op
en de logés lieten zich graag uitnodigen om
mee te dansen.
Ook de nacht werd in huize De Beaufort doorgebracht en ’s zondags vertrok het gezelschap
weer richting Utrecht.

Aan de vooravond van het huwelijk maakte
gemeentebode Jan Klein Horsman kennis met
Willem-Alexander, want de prins was naar
Markelo gekomen om als ceremoniemeester
de trouwzaal te inspecteren. “Een prettige ontmoeting, die in een gemoedelijke sfeer verliep”, herinnert de bode zich. Ontspannen ging
Alexander met Jan op de foto.
Het was inmiddels bij de direct betrokkenen,
waaronder de bode, al een half jaar bekend dat
deze bruiloft plaats zou vinden. Omdat ook de
kroonprins er bij betrokken was, gold absolute
geheimhouding. Toen Jan de prins die donderdag ontmoette, ervaarde hij hoe “gewoon” hij
was. Hun gesprek verliep heel informeel en in
een prettige sfeer. Ze namen samen het draaiboek door. Op verzoek van de prins gingen ze
de trap op naar de raadzaal, omdat de prins in
zijn rol van ceremoniemeester graag de indeling wilde zien. Bovendien had hij belangstelling voor de bloemversieringen, waaraan deze
hele donderdagavond werd gewerkt.
De daarop volgende vrijdag arriveerde de prins
met z’n vrienden in een ME-busje, bestuurd
door een van hen. Na afloop van het huwelijk
werd Jan door alle vrienden bedankt voor de
hartelijke ontvangst en alle goede zorgen.
Toen de ME-bus weg wilde rijden, werd toch
nog even gestopt, de prins stapte uit en bedankt Jan met een ferme handdruk nogmaals
voor alles.
Het huwelijk, die vrijdag, verliep volledig naar
wens van bruidspaar en ceremoniemeester.
Enige tijd later ontving Jan een kaart van het
bruidspaar, waarin ze hem bedankten voor het
vlekkeloos verloop van hun trouwdag.

Krentenbrood voor de prins
Een afvaardiging van de Markelose Boerendansers heeft op 29 april jl. 1967 aan prins
Claus een nog warm twee meter lang krentebrood aangeboden. Het was ongeveer kwart
voor twee.
De prins wilde juist kasteel Drakensteyn verlaten toen de Markeloërs met hun geschenk, ter
gelegeheid van de geboorte van PrinsWillem
Alexander, aankwamen. De naam Markelo
riep bij prins Claus zoete herinneringen op aan
ongestoorde wandelingen met prinses Beatrix toen
nog niemand een
idylle vermoedde.
De prins heeft het
brood in zijn auto
meegenomen naar
Utrecht.

Eerste kievitsei uit Markelo
De landbouwer T. Vruwink uit Stokkum
heeft zijn eerste gevonden kievitsei, gevonden op 26 maart 1948, geschonken aan Jhr.
Mr. A.J. de Beaufort burgemeester te Markelo.
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1913 Honderd Jaar Koninkrijk der Nederlanden
12 en 13 juni Onafhankelijkheidsfeest in Markelo

In april 1913 nodigt burgemeester P.H. baron
Taets van Amerongen van Natewisch de Markelose gemeenschap uit om in een bijeenkomst
plannen te bespreken om een onafhankelijkheidsfeest te organiseren.
Op deze bijeenkomst wordt besloten een tweedaags feest te vieren; de
eerste dag zal hoofdzakelijk voor de schoolkinderen worden besteed.
Een voorlopig programma wordt opgemaakt, een bestuur gekozen en
besloten de hoofden der 6 scholen de leiding van het kinderfeest op te
dragen. De burgemeester aanvaardt het hem aangeboden erevoorzitterschap.
Aan alle verenigingen wordt gevraagd hun medewerking te verlenen.
De feestviering wordt begonnen met een godsdienstige herdenking in
de Nederlands Hervormde Kerk.

De Onafhankelijkheidsfeesten van 12 en 13
juni 1913 worden groots gevierd in Markelo.
De morgen en een deel van de middag van de
eerste dag worden besteed aan het schoolfeest.
Het lijkt echt feestelijk als een stoet van 600
schoolkinderen, voorafgegaan door de Markelose Muziekvereniging, door het dorp trekt. ’s
Avonds om half zes wordt er een kerkdienst
gehouden waarin Ds. Wagenaar de feestrede
uitspreekt. Er volgt een zeer goed verzorgd
programma met orgel, viool en zang. De verplichte programma’s, die tevens tekstboekje
der liederen zijn en bewijs van toegang, zijn
tegen 5 cent verkrijgbaar. Het is verboden de
kerk gedurende de uitvoering te verlaten en
eenieder die de orde verstoort wordt verwijderd.

’s Avonds geeft de Markelose Muziekvereniging een concert op het feestterrein , terwijl er
ook een bioscoopvoorstelling is. Ook is er gelegenheid tot dansen in de feesttent tegen 5
cent per paar, per dans.
De tweede dag is er een optocht . De stoet , die
een Oudhollandse boerenbruiloft voorstelt,
wordt voorafgegaan door een wagen met muziek. Om 11 uur beginnen de volksspelen. Deze avond wordt er weer een concert gegeven
door de Markelose Muziekvereniging , is er
een bioscoopvoorstelling en gelegenheid tot
dansen. Het feestterrein is in de weide van
Wannink, aan de grintweg in Beusbergen en er
wordt geen entrée geheven.

Boven: Dominee Cypriaan Gerard Wagenaar
Links: Schoolklas ui 1913 die deelnam aan de optocht
van 600 leerlingen
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1913 Koningin Wilhelmina in Markelo
In de herfst vonden grote legeroefeningen plaats in Oost Nederland. Al ruim van te voren was de bevolking daarvan door burgemeester Taets van Amerongen op de hoogte gebracht, veel soldaten moesten worden ingekwartierd en dat vergde de nodige voorbereiding.
De Zevende brigade werd gelegerd in Markelo
en omgeving. Ze hadden een mars vanaf de
Harskamp, via Zutphen en Lochem achter de
rug, die zo voorspoedig was verlopen, dat de
keukenwagens de stoet niet bij konden houden. Ze waren niet sterk genoeg bespannen
“om de soldaten door de dikke zandwegen te
kunnen volgen”.
De bevolking werd aangeraden rekening te
houden met inkwartiering door “een behoorlijk strooleger in gereedheid te brengen. We
hoorden, dat de smid H. Dollekamp JWzn. met
het slaan van pompen gereed is voor een kamp
nabij ‘De Poppe’ en één nabij het Luttikeveld.
Thans is hij bezig met een pomp te slaan in
‘den Tip” voor Meenderink-Steeg aan de
straat bij het oude tolhuis. Ook zijn een honderdtal militairen bezig een tentenkamp op te
zetten aan de Kooidijk, nabij het station”.
In het dorp werden officieren ingekwartierd bij

Koningin Wilhelmina, samen met Prins Hendrik de stellingen zou bezoeken: “Men had
blijkbaar vacantie genomen, geen oud wijf was
aan het spinnewiel gebleven, zoals men wel
eens zegt”.
Een grote bijzonderheid was de deelname van
vliegtuigen, waarvan er één boven Markelo
werd gesignaleerd: “Hedenmorgen omstreeks
half 7 ontdekte men hier, door het snorren van
den motor daarop attent gemaakt, een vliegmachine, die komende van de richting Goor,
over de buurtschap Stokkum in de richting Lochem verdween”.

Generale staf voor het gemeentehuis in Markelo

De 23e september ‘s morgens rond de klok
van 5 uur vertrokken de Koningin en de Prins
met een speciale trein vanaf Het Loo naar Rijssen. Aldaar stonden auto’s gereed, die het vorstelijk echtpaar naar Enter brachten, waar zij
een kampement bezichtigden. Van Enter ging
het over Rijssen terug en vandaar werd naar
richting Deventer gereden, tot ongeveer halverwege Holten-Bathmen. Juist daar ontwikkelden zich de eerste gevechten “tusschen de
vooruitgezonden blauwe infanterie en wielrijders der roode partij”.

Voormalige Koningin Wiljelmina op bezoek bij de troepen in
de buurt van de Friezenberg

particulieren, maar “81 minderen werden ondergebracht in de autogarage van hotel
Leunk”. Het hele verblijf duurde ruim twee
weken. “Vele neringdoenden zouden ze hier
nog wel langer hebben willen houden”.
De belangstelling van de bevolking was
enorm, vooral toen bekend werd dat

De Koningin en de Prins stapten uit en sloegen
met zeer veel belangstelling deze schermutseling gade. De Koningin was gekleed in beige .
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De Koningin bij de werkverschaffing
Een bezoek incognito
Naar wij vernemen heeft H.M. de Koningin
gistermiddag, geheel incognito, een onvoorbereid bezoek gebracht aan het kamp voor Nederlanders uit Duitschland onder Markelo. De
Koningin bezichtigde vervolgens de Rijkswerkverschaffingen aan de Schipbeek.
12-11-1931 Het Vaderland
De troepenbeweging trok vele toeschouwers van heinde en
ver

Al in 1882 kreeg ingenieur C. Lely, de latere
minister van verkeer en waterstaat, opdracht
van het waterschapsbestuur een verbeteringsplan te ontwerpen, zodat de Schipbeek bij de
toen bekende allerhoogste waterstanden zowel
in de zomer als in de winter geen overstromingen zou veroorzaken.
Uiteindelijk werd dit plan pas tijdens de werkverschaffing in de jaren dertig tot uitvoering
gebracht. Al eerder, tussen 1893 en 1907, waren door het graven van afwateringskanalen
langs de Schipbeek op Markelo’s grondgebied,
overstromingen in de zomer vrijwel uitgebannen.
Tegelijker tijd werd het Twente-Rijn-kanaal
gegraven. waardoor het nodig werd de Schipbeek met een grondduiker er onder door te leiden. De Bolksbeek werd doorgesneden en
dient thans tot voeding van het kanaal, terwijl
het overgebleven stuk tussen dit kanaal en
Schipbeek zorgt voor afwatering der lage
gronden op de Schipbeek.
De werkelozen zijn allemaal in Duitsland
woonachtige Nederlanders die hier van regeringswege te werk worden gesteld. Zij zijn in
het Roergebied werkloos geworden.

De Prins droeg zijn generaalsuniform. Na een
half uur ongeveer stapten de Koningin en de
Prins weer in de auto en reden over Holten
naar Markelo, “om aldaar de roode troepen te
zien manoeuvreren”. Soms staande op de treeplank van de auto sloeg zij de strijd gaande.
“De strijd woedde in Markelo vooral op ‘De
Hulpe’, de ‘Stokkumer Esch’ en de
‘Vriezenberg’, maar ook op andere plaatsen
werd heftig gestreden tussen de Rooden en de
Blauwen”. Opgewekt pratende met de hun
vergezellende officieren, keken Koningin en
Prins al wandelend naar de militaire bewegingen.

Deze legeroefeningen trokken de aandacht van de
landelijke pers, zie:
Algemeen Handelsblad 23-9-1913
Het bataljon van het 8e regiment infanterie, dat de
2e wielrijders-compagnie in de bezetting van het
bruggehoofd te Zutphen zou aflossen is te 8.15u te
Warnsveld aangekomen zodat de wielrijders daarop hun verkenningsopdracht in de richting Lochem, Markelo, Goor en Borculo konden aanvangen. Wij vernamen, dat de Koningin te Brummen
en andere plaatsen de troepen heeft zien voorbijtrekken en den opmarsch gadesloeg.

Barakken waarin de werkelozen waren gehuisvest. Deze stonden aan de Schipbeek in de buurt waar nu de TV toren staat
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Zilveren huwelijk Koningin Beatrix en Prins Claus
Op 10 maart 1966 werd in de Westerkerk in Amsterdam het huwelijk voltrokken tussen toen nog
kroonprinses Beatrix en de Duitse diplomaat Claus von Amsberg.
Het huwelijk, waar politici en burgers zich destijds hevig tegen verzetten, zal menigeen onder u
zich nog wel weten te herinneren. Zocht Claus zijn werkzaamheden aanvankelijk in de ruimtelijke
ordening, Beatrix zette haar voorbereiding op het koningsschap tijdelijk op een laag pitje, ten einde zich te wijden aan haar man en al snel, ook aan haar kinderen. In 1967 kwam WillemAlexander, een jaar daarna Johan Friso en weer een jaar later Constantijn.
Hierop is een portret te zien van Koningin
Beatrix en Prins Claus, die voor het eerst op
een Nederlandse munt werd afgebeeld.
Tevens werden er twee speciale postzegels van
75 cent uitgegeven.
In plaats van
een nationaal
cadeau gaf het
Koninklijk
paar de
voorkeur aan
de verfraaiing
van de
woonomgeving. Dit
door het planten van bomen
en struiken of
het aanleggen van perken.
Tijdens de Nationale Boomfeestdag werd er
door Koningin en Prins, in Beverwijk, een
herdenkingsboom geplant. Tenslotte gaf het
Nationaal Ballet op 11 mei in het muziektheater in Amsterdam een speciale uitvoering, in
aanwezigheid van de Koninklijke familie.

Het huwelijk werd gekenmerkt door voor- en
tegenspoed. Op 30 april 1980 werd Beatrix, in
de Nieuwe Kerk in Amsterdam, ingehuldigd
als Koningin.
Twee jaar later, in 1982, kreeg Prins Claus te
maken met klachten van depressieve aard.
Koningin Beatrix moest de hulp van haar man
een tijd missen. In augustus 1987 werd het
Koninklijk gezin opnieuw geconfronteerd met
ziekte. Ditmaal was het Beatrix die werd
getroffen door hersenvliesontsteking.
Op zijn beurt steunde Prins Claus haar.
De woorden die Beatrix in 1980 op de NOSt.v. over het huwelijk zei, spraken in feite voor
zich: “Ik sta er zeer positief tegenover. Ik vind
het een erg goede instelling. Het is ook een
opdracht; iets waar je voortdurend aan moet
werken en waar je ook je best voor moet
doen.”
In 1991 jaar vieren Koningin Beatrix en Prins
Claus hun zilveren huwelijkfeest in de
paleiselijke beslotenheid van Huis ten Bosch.
Het Koninklijk paar had eerder te kennen
gegeven geen prijs te stellen op een nationale
viering van hun zilveren huwelijk. Wel stonden een aantal extra activiteiten rond het huwelijksfeest op het programma, o.a. het optreden van de Boerendansers uit Markelo, dat
plaats vond een dag eerder in het Rai-complex.
Ook verscheen er een herdenkingsmunt van
vijftig gulden, waarvan
het eerste exemplaar door
Prins WillemAlexander
werd geslagen.

Repeteren voor het optreden in de Rai
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Gebrandschilderd raam cadeau
aan de gemeente

De September-feesten 1938
Tentoonstelling in de Landbouwhuishoudschool

Programma
Het Oranjecomité geeft hierbij enkele bijzonderheden omtrent het uitgebreide programma
van de op 5 en 6 september te houden feestelijkheden, ter gelegenheid van het 40-jarig regeringsjubileum der Koningin. Het comité verzoekt den ingezetenen van 31 augustus tot en
met 6 september de vlag uit te hangen, terwijl
oprichting van erebogen op prijs wordt gesteld. Hiervoor worden geldprijzen beschikbaar gesteld.
Voor genoemde dagen wordt ontheffing der
bepalingen der winkelsluitingswet verleend.
Winkeliers worden opgewekt tot het inrichten
van fraaie etalages en deze des avonds goed te
verlichten.

Op initiatief van de vereniging ‘Volksfeest’ is
alhier een vergadering gehouden van vertegenwoordigers van al de kerkelijke, culturele
en sportverenigingen. Een voorlopig bestuur
stelde voor ter herdenking van het 40-jarig
jubileum van de Koningin aan het gemeentebestuur een gebrandschilderd raam aan te bieden, welk raam eventueel zou worden geplaatst in een der lichtramen van de nieuwe
raadszaal van het in verbouw zijnde gemeentehuis. In het aan te bieden raam zullen voorkomen de vier wapens van de leden van het Koninklijk Huis, gehangen in takken met Oranje-

Tentoonstelling
In de lanbouwhuishoudschool, welwillend
voor dit doel afgestaan, wordt een tentoonstelling gehouden, waar men diverse dingen zal
zien, zoals zij in de laatste 40 jaar en langer
zijn gegroeid op allerlei gebied: gewassen die
niet meer verbouwd worden, de ontwikkeling
van het hoofddeksel, de groei der gemeente
Markelo. Voorts zullen er kerkboeken uit verschillende tijdperken te zien zijn en een serie
oude foto’s w.o. vele welwillend afgestaan
door “meester” Dijkink.
Ook zal men er bijzonderheden over het oude
bakkersbedrijf vinden. De tentoonstelling zal
Maandagmorgen 5 september om 10m uur officieel geopend worden en de beide feestdagen
Maandag en Dinsdag zal men er gratis toegang hebben.
Wie gaan naar Amsterdam
appelen, omgeven door een krans van eikenblad. Door deze takken loopt een Oranjelint,
waarop de opdracht aan het gemeentebestuur
enz. staat aangegeven. Aan dit lint zullen
schildjes komen te hangen, waarop symbolisch
de verschillende vereenigingen zijn aangeduid.
Het plan vond algemeen bijval. Men hoopt dat
bij de a.s. opening van het gemeentehuis tevens het raam kan worden aangeboden en
overgedragen aan het gemeentebestuur.

Als afgevaardigden van Markelo naar Amsterdam zijn door den burgemeester uitgenodigd
de heeren J.H. Vruwink, G.H. Wolberink, A.J.
Klumpers en Egb. Daggert en de dames D.
Vruwink-Eelderink, J. Greven, H. Greven en
D. Kloppers. Deze zullen twee groepen vormen, vertegenwoordigende de arbeid en het
vermaak van het Markelosche Boerenland.
Uit: Dagblad van het Oosten 27-8-1938

Dagblad van het Oosten 27-8-1938
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Nationale gedenkdagen
In Markelo werd in het verleden weinig gedaan aan de viering van
Nationale gedenkdagen, waaronder ook de verjaardag van de Koningin. Men vond dat hierin verandering moest komen, zodat de
bevolking er meer bij betrokken werd. De toenmalige burgemeester van Markelo mr. A.P.Korthals Altes deed in het Twentsch Zondagsblad van 17 juli 1935 daartoe onderstaande oproep:
De verjaardag van Koningin Wilhelmina werd
tot op heden te Markelo niet op bijzondere wijze gevierd. Slechts aan het uitsteken van de
vlag aan openbare en particuliere gebouwen
kon men merken dat het 31 augustus was. Om
nu te komen tot een viering op zoo breed mogelijke basis zullen door onzen burgemeester
mr. A.P. Korthals Altes, alle vereenigingen en
het onderwijzend personeel van alle scholen
worden opgeroepen, ten einde de wijze van
viering van dezen dag te bespreken en te komen tot de samenstelling van een permanente
commissie voor de viering van nationale gedenkdagen te Markelo.

…Na de middag werd door alle schoolkinderen (700), onder leiding van de heer Van der
Meulen voor het gemeentehuis eenige nationale liederen gezongen waaronder ook het
Twents volkslied. Hiervoor bestond grote belangstelling.
…Koninginnedag werd afgesloten met een
“fakkeloptocht met muziek” waar veel verenigingen en personen aan deelnamen. Na afloop
hiervan bleven velen nog geruimen tijd gezellig bijeen als aangenaam slot van den Koninginnedag.

Dit had tot gevolg dat in de vergadering, die
ruim een week later volgde, een permanente
commissie in het leven werd geroepen. Voorzitter werd de burgemeester Korthals Altes,
gemeentesecretaris W. ten Have, secretaris en
erevoorzitter oud burgemeester baron Taets
van Amerongen. Verder bestond de commissie
uit alle hoofden van scholen en alle voorzitters
van de verenigingen. Zij worden opgedragen
de nodige stappen te doen. In de daaropvolgende periode werd door de commissie een
programma samengesteld.
Dat het feest geslaagd is lezen wij op 3 september 1935 in het Dagblad van het Oosten
onder anderen het volgende:
…Ter aankondiging dat het een “Nationale
Gedenkdag is, werden zaterdagmorgen de drie
kerkklokken geluid waarbij het hoofd van de
Burgelijke als van de Kerkelijke gemeente
aanwezig waren evenals andere notabelen van
ons dorp.
…Des middags werd in Café De Kroon een
filmvertoning voor de jeugd gegeven en de niet
schoolgaande kinderen kregen een poppenkastvertoning aangeboden.

Op 31 augustus 1935
werd Koningin Wilhelmina 55 jaar
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Huwelijk Prinses Juliana met Prins Bernard
De monumentale lantaren
In de vergadering van het Oranje-comité met
de verschillende buurtvertegenwoordigers, is
besloten voorloopig de monumentale lantaren
voor het gemeentehuis als aandenken aan het
Vorstelijk huwelijk, te onthullen op 30 April.
Mede werd voorloopig besloten hieraan enige
feestelijkheden te verbinden.
Dagblad van het Oosten, 3 februari 1937

De lichtzuil onthult
Op Prinsessedag is de lichtzuil, die een blijvende herinnering is aan het huwelijk van
prinses Juliana, aan de gemeente overgedragen
door de heer H. Klumpers, als voorzitter van
de monument-commissie. Spreker bracht in
herinnering hoe besloten werd deze zuil op te
richten toen het voornemen, het dorp te versieren, werd opgegeven, en de bijeengebrachte
gelden voor een lichtmast te besteden. Spreker
dankte voor aller medewerking. Burgemeester
Korthals Altes aanvaardde het monument voor
de gemeente, en bracht dank aan het Oranje
Comité en de burgerij, voorts aan den
A.N.W.B., die voor practische wegwijzers had
gezorgd. Spreker zag een tweeledig symbool
in de lantaarn, het symbool van wegwijzen en
licht. Wegwijzer was noodig in de vele gemeentebeslommeringen en spreker hoopt, dat
het andere symbool `licht`, getoetst aan de
werkelijkheid, steeds ten volle mag schijnen
over de zaken van het gemeentehuis en dat deze het volle licht kunnen verdragen. Spreker
zag in het aanbod een symbool van eenheid
van het Markelosche volk met het Huis van
Oranje. Met grooten dank aan de gemeentenaren zal spreker gaarne namens de gemeente
dezen lichtmast ter herinnering aan het prinselijk huwelijk aanvaarden en uitte den wensch,
dat het Huis van Oranje zal blijven het middelpunt in ons nationaal leven en dat het licht van
den Allerhoogste het Oranjehuis moge beschijnen.
Hierna had de onthulling plaats door de jongste leden van `Hellas`. De muziek zette het

Met hoed in de hand: Burgemeester Korthals Altes, naast
hem de heer H.Klumpers als voorzitter van de commissie

Wilhelmus in, hetwelk door de massa werd
meegezongen, gevolgd door een driewerf hoera voor het Huis van Oranje. Onder leiding van
den heer Boswinkel uit Goor voerde de damesafdeeling `Hellas`nog eenige rythmische oefeningen uit, terwijl de heerenafdeling haar
krachtoefeningen aan de brug toonde. Beide
afdeelingen hadden groot succes. Burgemeester Korthals Altes dankte de
muziek en Hellas voor de belangeloze medewerking.
Hierna werd in
het gemeentehuis de eerewijn
opgediend en
nog vele speeches afgestoken.
Uit het Dagblad van
het Oosten , 3 mei
1937
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Zwaar geschut buldert over Markelo
1937 - Prins Bernard bezoekt de manoeuvres.
Blijkbaar was onze gemeente een gewilde ‘oorlogslocatie’, want
ook in de herfst van 1937 vonden er in en rond Markelo grote militaire oefeningen plaats, dit keer in aanwezigheid van Prins Bernhard. Het voornaamste oefendoel was de oversteek van IJssel,
Twentekanaal en Schipbeek om uiteindelijk de stellingen op en
rond de Markeloseberg te veroveren.
Aanvankelijk was onze bevolking nauwelijks
van de oefeningen op de hoogte, maar met een
mededeling in de krant werden Markelo en
omgeving ‘warm’ gemaakt:
“Naar aanleiding van de berichten over de
a.s. legeroefeningen in Overijssel, waarbij
Markelo veelal niet wordt genoemd, kunnen
we mededeelen, dat, na een onderhoud van
onzen burgemeester met het desbetreffende
legerbestuur, gebleken is dat juist in Markelo
met zijn boschrijke, heuvelachtige omgeving,
één van het voornaamste treffen der troepen
zal plaats hebben en wel op Maandag 20 september.
Een bezoek aan Markelo, waar die dag ongeveer 1000 man met het noodige gevechtsmateriaal zal worden ingekwartierd, zal dan zeker
de moeite waard zijn”.
De ‘strijd’ was na de oversteek van de IJssel
voortgezet in de Achterhoek. De ‘Roden’

hadden de ‘Blauwen’ teruggedreven tot over
het Twentekanaal en hadden de bruggen tussen
Diepenheim en Markelo onbeschadigd in handen gekregen. De Markelose oever werd echter hardnekkig verdedigd en doorstoten was
voor de Roden voorlopig niet mogelijk. De
troepen van de Blauwen hadden inmiddels
stellingen ingenomen op en rond de Markeloseberg om de verdere opmars van de vijand te
beletten. Via Lochem en Laren probeerden de
Roden nu Markelo in een flankaanval te naderen.
De aanval werd uitgevoerd door infanterie,
pantserwagens (‘juweeltjes van technisch vernuft, die zelfs achteruit konden rijden’) en een
regiment wielrijders. Er waren de nodige wegversperringen opgericht, bestaande uit takken,
bomen, omgeworpen boerenkarren en alles
wat verder maar te vinden was. De laatste barrière, die moest worden genomen was de

Bijna alle kranten in Nederland berichten over de legeroefeningen in Markelo.

Prins Bernard marcheert mee met de staf.
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de Schipbeek, met recht een barrière, want alle
bruggen waren inmiddels ‘vernield’.
Prins Bernhard was vroeg in de morgen per
paard gearriveerd vanaf het strijdtoneel in
Diepenheim en was alom in Markelo aanwezig
met name bij de Schipbeek.
De overmacht van de Roden was daar groot,
de Blauwen schoten hun magazijnen leeg en
sprongen dan op de fiets op de terugweg richting Markelo. De Rode artillerie richtte zijn
projectielen op de Markeloseberg en de versperringen werden opgeruimd.
Bij de overtocht, die zich concentreerde in de
buurt van de ‘Hoge brug’ in de Larenseweg,
ontstond echter de nodige vertraging. Deze
was nog wel als een speciale demonstratie
voor de prins en vele andere hoge gasten bedoeld.

Om de Schipbeek over te steken maakte men
gebruik van drijfzakken, leren zakken die werden opgeblazen en waarmee dan drie personen
konden worden overgezet. De overtocht liep
geenszins naar wens, niet alleen volgens de
talrijke toeschouwers maar ook volgens de
deskundigen. Geen wonder, de soldaten hadden in hun opleiding nauwelijks geoefend en
menigeen haalde een nat pak tot groot vermaak van de talrijk toegestroomde kijkers.
Maar men kan zich voorstellen hoe de verantwoordelijke officieren zich voelden in aanwezigheid van de prins.
Door deze trage gang van zaken slaagden de
Roden er niet in de stellingen op de Markelose
berg voor het einde van de oefening te bereiken, laat staan te veroveren.
Gelukkig voor hen was de prins geen getuige
van deze afgang, hij was een uur voor afloop
van de oefening per auto vertrokken.

De Telegraaf bestede aandacht de legeroefeningen
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