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Van de redactie
De Oranjevereniging Markelo heeft voor de invulling van Koningsdag op maandag 27 april 2015
als thema gekozen: “70 jaar vrijheid”. Een vrijheid die we ieder jaar herdenken en die wij moeten
koesteren, gezien ook de ontwikkelingen die nu plaats vinden in tal van landen in de wereld. Een
vrijheid die in de periode 1940-1945 veranderde in een onvrijheid, die zijn weerga niet kende en
miljoenen mensenlevens kostte. Zo ook die van vader en zoon van Regteren die beiden omkwamen in het concentratiekamp Neuengamme. In dit nummer vindt u onder het hoofdstuk “Een vergeten slachtoffer” hun lotgevallen beschreven.
In deel 3 van de dorpsuitbreiding wordt de aanleg van waterleiding en riolering behandeld.
Een heel ander thema in dit nummer is een artikel over besmettelijke ziekten en epidemieën. De
redactie is bezig uit te zoeken welke invloed die hadden op de geschiedenis van Markelo.
Het boek over de marke Elsen nadert zijn voltooiing. Het is een boek geworden van bijna 700
pagina’s, waarin 300 panden en de geschiedenis van Elsen zijn beschreven en verluchtigd met vele
foto’s en krantenknipsels. Achter in dit nummer vindt u een invulstrook om bij voorintekening dit
boek te bestellen. De bestelling kan ook via email.
Een van onze redactieleden de heer Jan Hidders heeft te kennen gegeven zijn medewerking, aan
het tot stand komen van Marclo’s Chronyke, te willen beeindigen. Wij vinden dit jammer maar
hebben begrip voor zijn besluit. Jan heeft al die jaren, dat hij deel uitmaakte van de redactie, de
geschiedenis van de landbouw en veeteelt in Markelo uitvoerig belicht. Jan, onze dank daarvoor.
Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van medewerkers bij De Haverkamp heeft onze Stichting afscheid genomen van haar voorzitter Gerrit Jan Leferink. Gedurende bijna 20 jaar heeft hij, vanaf
de oprichting, leiding gegeven aan de vele activiteiten van de Stichting.
Gezien de gevorderde leeftijd heeft Leferink het bestuur verzocht om een stapje terug te mogen
doen. Wel blijft hij binnen de Heemkunde actief als gewoon bestuurslid. De functie van voorzitter
wordt vanaf heden uitgeoefend door Bertus Ensing.
De redactie wenst u veel leesplezier.

Herbestrating Dorpsstraat na aanleg riolering 1954
Links de woning, vroeger bewoond door fam . Spenkelink. Later bewoond door functionarissen
Beunk en vervolgens Steen van de Rijkspolitie, waarbij tevens een gedeelte in gebruik was als
politiebureau - van 1945 tot 1961
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Een vergeten slachtoffer ?
Dit jaar herdenken wij dat het zeventig jaar geleden is dat er een einde
kwam aan de 2e Wereldoorlog en wij werden bevrijd van het Duitse Naziregime. Hier is in al die jaren veel over geschreven.
Ook De Stichting Heemkunde Markelo heeft in de loop der tijd al veel artikelen gewijd aan de Tweede Wereldoorlog en haar slachtoffers. Men zou dus
kunnen denken dat alle Markelose oorlogsslachtoffers al wel eens de revue
zijn gepasseerd. En toch is er onlangs ontdekt dat een in Markelo geboren
en opgegroeid persoon als gevolg van Duitse oorlogshandelingen is overleden, zonder dat dit ooit bekend is geworden in Markelo.
Het was Jan ten Hove (Knopert) uit Stokkum
die bij een bezoek aan het voormalig concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg, ten
einde daar een krans te leggen bij een daar
overleden kennis, tot de ontdekking kwam dat
daar ook een onbekend in Markelo geboren
persoon begraven ligt.
Het betrof Hendrik van Regteren die op 18 mei

1942, dus al voordat de massale slachtingen in
de concentratiekampen een aanvang namen,
samen met nog drie slachtoffers in Neuengamme begraven werd.

Familie van Regteren

Toen rond 1865 de spoorlijn ZutphenHengelo werd aangelegd, werd er voor elk
weggetje dat de spoorlijn kruiste, een bewaakte overweg gecreëerd.
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In de buurtschap Stokkum ontstonden zo vele overwegen waar
handmatig de spoorbomen bediend moesten worden, ongeacht
hoeveel (of hoe weinig) verkeer er
passeerde. Bij bijna elke overweg
werd, doorhet ontbreken van de
technische hulpmiddelen die nu
gemeengoed zijn, een woning gebouwd voor de overwegwachter
of -wachteres die dus continue het
oog moest houden op de spoorbomen. Eén van die overwegen
met woning bevond zich in het
Stokkumervlier, in de buurt van
de huidige Stokkumervlierweg en
zuidwestelijk van de tegenwoordige kaasboerderij Effink.

Een spoorwoning zoals die in het Stokkumervlier stond

In dat huisje kwam op 24 februari
1885 te wonen de spoorwegbeambte Hendrik
van Regteren die op 25 februari 1851 in Zutphen was geboren en aldaar in juli 1877 was
getrouwd met Gerritje Gerritsen die op 20 juni
1854 was geboren in Ede. Gerritje kreeg de
taak om de spoorbomen te bedienen en staat
officieel te boek als overwegwachteres. Hendrik en Gerritje kregen 9 kinderen:
1. Roelof (*21-9-1877) die ook spoorwegarbeider werd en o.a. woonde in Velp, AmbtDelden en Lonneker. Hij trouwde in 1900 met
de Ruurlose Janna ter Huerne.
2. Marinus (*4-4-1880) vertrok in 1901 naar
Hellendoorn.
3. Everdina Maria (*11-9-1882) trouwde in
1906 met Gerrit Nijkamp en vertrok naar Lochem.
4. Gerrit (*12-11-1885 + 7-10-1921) trouwde
in 1907 met Elisabeth van Rozelaar
uit Ermelo en ging
wonen in Goor.

5. Gerritjen (*7-10-1888 +30-10-1937) trouw-

de met Hendrik Jan Evers. Ze woonden in
Goor, Borne, Hengelo en weer Goor.
6. Hendrik (*3-2-1891), zie hierna.
7. Hendrik Jan (*25-8-1893) trouwde in 1920
met Johanna Hermina Eeftink op de boerderij
Swooftink in Elsen, Rijssenseweg 30 en werd
daardoor boer Swooftink. Opvallend is dat hij
vanaf die tijd als van Rechteren met ch door
het leven gaat.
8. Margaretha Jacoba (*14-12-1895) overleed
in 1904 op 8-jarige leeftijd.
9. Grietje (*8-8-1899) trouwde in 1920 (een
week voor haar broer Hendrik Jan) met Hendrik Jan Eeftink van de boerderij Swooftink.
Zij gingen wonen in Goor.

Leerlingen school Stokkum in 1898. Hiertussen moeten enkele kinderen van Regteren
zitten.
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Het met 11 personen bewoonde huisje was al
overvol, maar werd nog voller toen dochter
Gerritje met haar man en 2 kleine kinderen in
de periode 1908-1912 kwam inwonen.
De kinderen van Regteren gingen naar de
lagere school in de buurtschap Stokkum. Het
was in de periode rond de eeuwwisseling
1800/1900 toen de onderwijzers nog mede in
hun levensonderhoud konden voorzien door de
gaven van de boeren in de omgeving. Eieren,
aardappels, melk, mest voor de moestuin alles
was welkom. Het nadeel van dit systeem was
dat de kinderen van de ouders die niet in de
gelegenheid waren om de meester wat toe te
stoppen, door hem werden genegeerd. Uit
overlevering is bekend dat de kinderen van
Regteren zoveel intellectuele bagage hadden
dat ze ondanks de weinige steun die ze van de
onderwijzer kregen gemakkelijk meekwamen.
Nadat moeder Gerritje in 1912 was overleden
moest de NS omzien naar een nieuwe overwegwachter(es) die ook het huisje zou betrekken. Dit betekende dat vader Hendrik met de
nog thuis wonende kinderen moest vertrekken.
Hij ging toen inwonen bij het gezin van zoon
Roelof die toen in Ambt Delden woonde maar
later naar Lonneker vertrok.

Hendrik van Regteren
Hendrik was één van de kinderen van Regteren die na het overlijden van moeder samen
met z’n vader uit Markelo vertrok en ging inwonen bij z’n broer in Ambt Delden.
Het was maar voor even want in 1914 vertrok
hij naar Almelo. Hij ging werken in de textiel
en trouwde op 14 maart 1914 met Hendrikje
Hekman (*11-4-1895), spoelster van beroep,
uit Den Ham.
Ze woonden o.a. aan de Gravenstraat, Goossenmaatsweg en in een noodwoning aan de
Bornerbroekweg. Hendrik werkte ook nog een
tijdje in Vlagtwedde en Nieuwolda als
grondwerker. Hendrik en z’n vrouw kregen
evenals Hendrik’s ouders 9 kinderen:
1. Gerritje (*8-10-1914) werd opsteekster van
beroep en trouwde met Herman Nijkamp.
2. Johanna Fredrika (*24-9-1917) werd dagdienstbode en trouwde met Bernardus de Jong.
3. Hendrik (*24-11-1920) werd fabrieksarbeider, werd evenals z’n vader door de Duitsers
gearresteerd en opgenomen in concentratiekamp Neuengamme. Hij overleed op 3
mei 1945 in Neustadt-Holstein.

4. Frederik (*9-4-1922) werd loopknecht, hij
overleed op 9 juni 1943.
5. Hermanna (*12-8-1925)
6. Gerrit (*1-1-1929), overleden in 1990; zijn
weduwe woont Groot Bokhove 77 in Almelo.
7. Hendrikje (*2-4-1930) overleed op 30 maart
1931.
8. Hendrikje (*5-2-1933)
9. Fredrikus Jacobus (*18-10-1938) woont in
Vriezenveen aan de De Ruyterstraat.
Hendrik van Regteren was mogelijk actief in
het ondergronds verzet tijdens de oorlog en
werd al op 25 juni 1940, dus kort na de Duitse
inval, samen met nog 16 anderen in Almelo
door de Duitsers gearresteerd en voor één
nacht in de plaatselijke gevangenis opgesloten.
De volgende dag werd hij overgebracht naar
kamp Amersfoort.
Kamp Amersfoort (Polizeiliches Durchgangslager
Amersfoort; PDA) was in deTweede Wereldoorlog een
van de concentratiekampen in Nederland. Het kamp,
gelegen in Leusden aan de Zuidrand van Amersfoort,
werd in 1939 in gebruik genomen als kazernecomplex
voor Nederlandse gemobiliseerde militairen die worden
ingezet bij de aanleg van o.a. de Grebbelinie.
Vanaf 1941 deed het voor de Duitse bezetters dienst
als Polizeiliches Durchgangslager & Erweitertes
Polizeigefängnis (kortweg: Polizeiliches
Durchgangslager Amersfoort (PDA)). Het was een
transit-kamp voor uitzending naar Duitsland, maar het
voldeed zeker ook aan de criteria
voor werkkamp of strafkamp. Op 18 augustus 1941 kwamen de eerste gevangenen, een groep van
bijna 200 communisten.

Kamp Amersfoort

Vandaar werd hij op 19 november 1941 onder
gevangen nummer 6688 getransporteerd naar
kamp Neuengamme bij Hamburg. Zijn zoon
Hendrik junior werd in 1944 door de Duitsers
afgevoerd. Er is niet achterhaald waarom en
hoe vader en zoon van Regteren zijn gearresteerd. Ook Hendrik’s kinderen kunnen hier
geen uitsluitsel over geven. Zij waren ten tijde
van die gebeurtenissen nog jong,
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Frits de jongste zoon was toen 2 a 3 jaar oud,
terwijl er na de oorlog door moeder nooit over
werd gesproken.
De meeste personen die zo vroeg in de oorlog
werden gearresteerd en overgebracht werden
in concentratiekampen waren actief in het verzet. Het betrof vaak mensen die zich bezig
hielden met het verspreiden van illegale bladen
als De Waarheid, Het Parool en Trouw. Ook
werden in die tijd veel (ex)-leden van de CPN
gearresteerd.

Concentratiekamp Neuengamme

Het concentratiekamp Neuengamme lag 20
km. zuid-oostelijk van Hamburg. Het was aanvankelijk een kamp voor “criminele” Duitsers.
Het was geen vernietigingskamp met gasovens
e.d. De bewoners werden te werk gesteld aan
diverse projecten, aanvankelijk onder goede
omstandigheden. Toen echter vanaf november
1941 massaal arrestanten vanuit het buitenland
werden aangevoerd, werd het parool “vernichtung durch arbeit”. Dit werd bereikt door
slechte voeding, abominabele slaapgelegenheden en zware arbeid onder mensonwaardige omstandigheden. Met andere woorden er
werd zo lang mogelijk, met de minste
onkosten, gebruik gemaakt van de arbeidskracht totdat men uitgemergeld was en overleed. Ziekten als tyfus tierden welig en het
ongedierte was overal. In december 1941 was
het aantal tyfus-patiënten zo groot dat het hele
kamp in quarantaine werd gezet. Bewakers
durfden zelfs niet meer naar binnen.
Het eerste project waar ruim 1000 arbeiders
aan werkten was de bouw van een enorme
steenfabriek.

Gevangenen worden afgebeuld

Toen die gereed was werd men in die fabriek
te werk gesteld. Daarnaast was een van de
eerste projecten het graven van een kanaal met
haven, alles handmatig met schoppen. Het zijn
waarschijnlijk deze projecten waar vader en
zoon van Regteren aan te werk werden gesteld.
Vader Hendrik is, waarschijnlijk door ziekte
en/of uitputting, overleden op 18 mei 1942.

Hendrik van Regteren junior
Hendrik junior (24-11-1920 / 3-5-1945) was
door z’n leeftijd waarschijnlijk beter bestand
tegen de ontberingen en overleefde het kamp
Neuengamme. Toen de geallieerde bevrijders
eind april 1945 naderden besloot de leiding
van het kamp dat, voor hun komst, alle sporen
van dit kamp vernietigd moesten worden.
Alle bewoners werden geëvacueerd. Ongeveer
9000 gevangenen werden naar Lubeck gebracht en vandaar naar de Lubecker Bucht.
Daar lagen 4 schepen waarop ze eind april
1945 met 5000 man werden ondergebracht.
Concentratiekampen

Nazi Duitsland heeft in bezet Europa 48 concentratiekampen gevestigd. Zeven van hen, te weten:
Auschwitz/Birkenau, Belzec, Chelmno, Majdanek, Treblinka, Sobibor (alle in Polen) en Maly Trostenets (Wit
Rusland) waren vernietigingskampen met hun beruchte
gaskamers.
In deze kampen hebben alleen al ruim 3 miljoen mensen
de dood gevonden. De overige kampen waren zogenaamde verzamelkampen (o.a. Westerbork, Amersfoort)
en werkkampen. Tot deze categorie behoorde Neuengamme. Het waren in principe geen vernietigingskampen maar de mensen werden hier wel vernietigd.
Neuengamme
Het kamp Neuengamme werd op 13 december 1938
geopend en op 4 mei 1945 door de Geallieerden bevrijd.
Tijdens deze periode verbleven ongeveer 106.000 mensen in dit kamp.
Onder deze gevangenen bevonden zich ruim 5500 Nederlanders, waaronder 661 mannen uit Putten. Van de
Nederlanders hebben 600 mensen de ellende overleefd.
Het kamp Neuengamme
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De televisie
Het zal eind joaren vieftig ween ewes dat mien
oalders beslotten dat er ne tv mos kom’n.
Doarveur mosse wie het doan met de tv van de
Fa. Beekman an de Grootestroate. Den had der
ene in de etalage stoan en met de tene zowat
bevroren in de schoone volgden wie ’s zoaterdags de avonturen van professor Plano
(gespeuld door Ton Lensink). Noe zol der dan
ok bie oons zo’n kiekkasje kom’n en wie
verheugden oons door onmeunig op. Neet dat
mien va en moo er warmpjes bie zat’n, moar
wie konden er in ieder geval warm bie zit’n.
Het waren de vrachtschepen Thielbek, Athen,
Deutschland en het luxe passagiersschip Cap
Arcona.
Op 3 mei, ’s middags om 14.30 uur, werd de
Cap Arcona, evenals de andere schepen, door
Engelse vliegtuigen aangevallen. De schepen
vlogen in brand en de opvarenden zaten als
ratten in de val. De meeste van hen kwamen
om in de vlammen of verdronken in de zee.
Zeer waarschijnlijk is bij deze tragische
gebeurtenis ook Hendrik van Regteren jr. om
het leven gekomen. Pas op 14 december 1950
werd zijn overlijden op 3 mei 1945 (een dag
voor de bevrijding) door de minister van
Justitie gemeld aan de afdeling bevolking van
de gemeente Almelo.
JS

Schoenenzaak van Blankenstijn

Noe ging het bestellen van zon apparaat nog
wal iets aans as tegenwoordig. Ie hebt
rechtevoort van die grote winkels met riejen
van die dinge oonder en boam’n mekaar en ze
zend allemoal hetzelfde programma oet. Het
duizelt oe vuur de ogen. Allemoal verschillende moaten schaarme en heel veule maarken. Ie
mut a wa hoaste ne cursus volgen um zo’n apparaat an te schaffen.
En dan den ofstaandbedeening. Doar kump
een normaal mense toch al helemoal neet meer
oet. Allemoal cieferkes, pijltjes, kleurtjes en
tekentjes. Soms druk ie op een verkeerden
knop en dan is hele spul weer van de wieze.
Dan mut de keender, de buren of de zuster der
an te passe kom’n um alles wier in de riege te
krieg’n. Vrogger ging det een betje aans. Oonzen overbuurman was behalve buurman ok
nog fietsenmaker moar het was ne ondernemend man en de handel in tv’s zag e wa zitt’n.
De brandende Cap Arcona met duizenden
gevangenen aan boord.
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Hij had een beukske woar der een paar inston’n. Der was ma een maark te koop en dat
was Phillips, dus zoveulle te kiezen haj neet.

De winkel van Klein Beekman aan de Grotestraat

Noa verloop van een paar wekke was het
apparaat geariveerd en de buurman kwam um
zelf afleveren. Hij wees oons woar den an en
oetknop zat en drukk’n oons op’t hatte um
vooral ne stekker in’t stopcontact te doan
waant aans zagge wie niks. Hij weensen oons
veulle plezeer met het kiekkastje.
’s Oavonds werd et ding annezet en de hele

familie (inclusief grofva en gropmoo) kiek’n,
det kuj wa noagoan. Toen de omroepster zei:
“Goedenavond dames en heren”, zei grotva:
” Dag juffrouw”, want et was een beleefd man
en aj annesprokken word’n mos ie toch wat
terugge zeggen.
Wie vond’n et allomoal een woonder van de
techniek mar der veel oons wa een ding op.
Of’t noe zommer of weenter was, het snin’n
altied op oonzen tv en bovendien was ter
zowel an de boavenkaante as an de oonderkaante van het schaarm ne strook van wal 10
cm det kats zwart bleef. Wie zatten dus
astware deur een spleetje te kieken. Der bleef
nog ma weinig bewegend beeld oaver.

In eerste instantie dachten wie dat det zo heur’n, wisse wie veulle. Moar wie mossen hoe
langer hoe meer in de radiobode kieken om te
weten woar of we noar zatten te kieken. Mien
oale leu beslott’n er de buurman moar eens bie
te halen en te vroagen of det wa good was. De
fietsenmaker kwam, bleef minutenlang in deep
gepeins verzonken, oaver zien leesbrilletje hen
noar het spleetje kieken en sprak toen de
historische woorden: DET LIG AN DE OETZENDING.
Noa ja, het lag an de oetzending. Det was veur
oons ne hele gerustelling want det betekende
dat er an’t apparaat neet wat mankere’n.
Oonze buurman steeg meteen in oonze achting
want ie mo’n der wa hoaste gruwlijk veur
duureleerd hebn um tut zo’n oetsproak te
kun’n kom’n.
Wie bleven dus voorlopig deur een spleetje
kieken tutdat er op ne mon’ n een vertegenwoordiger bie oons op de koffie kwam en z”ei:
Gut Blankenstijn heb je een tv aangeschaft”.
Ne overbodige vroage want et dink stond der
toch. Joa meneer det hew, zak um is eemn anzett’n. Mien va zett’n um an en’t spleetje verscheen wier. Maar Blankenstijn dat is toch
helemaal geen goed beeld dat je daar hebt. Ja
nou zei mien va, wie doat er ma met want det
lig an de oetzending. Helemaal niet zei de man
en hij leep noa,t toestel ,dreeien eem’n an ne
knop en o wonder, ‘t spleetje verdween en wie
kekken noa een volledig schaarm. En zei de
handelskeerl: “Als je er nog een antenne bij
koopt dan wordt dat sneeuwen ook wel minder”.
Noe daalden de buurman wier in oonzen achting en wie gingen toch ernstig twiefelen an
mans kennis van zaken en later hew der ok
alleene de fietsen loaten maken want wie wissen zeker dat e doar wal good in was.
Arie Blankenstijn
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Contact na 130 jaar !

Een familie Vedders die in 1855 emigreerde naar de USA

In 1810 verhuist van Markelo naar Neede ene Hermannus Vedders. Hij is
geboren in 1787 te Markelo als zoon van Theunis Vedders en Aaltjen Russchemors. (Aaltjen was geboren in 1758 te Neede als dochter van Harmen
Russchemors en Trientjen Assink).
Hermannus was geboren aan het Kerkplein en als 2-jarig kind verhuisd naar
erve de Bute (hoek Stationsstraat-Roosdomsweg, afgebroken in 1975) wat
zijn vader in 1789 gekocht had.
Hij vindt in Neede al snel een geliefde want op 30-6-1811 trouwt hij aldaar
met Willemina Poppink (geboren in 1781 te Neede als dochter van wever
Derk Poppink en Willemina Lomans).
Hermannus, linnenwever, koopt vervolgens in 1816 voor f 550 een huisje
gelegen in de Ruwenhof bij Neede. Het echtpaar krijgt er 8 kinderen, waarvan er 6 niet ouder worden dan 2 jaar. In leven blijven zoon Anthony (*1812)
en dochter Dina (*1818).
Dina trouwt in 1839 met
wever Berend Hagens geboren
in 1808 te Neede.
Anthony (ook wever) huwt in
1838 met Anna Geertruid Nahuis (geboren in 1812 als
dochter van Gerrit Nahuis en
Roelofje Leussink) en zij
krijgen 5 kinderen:
Hermannus (*1839), Gerrit
Willem (*1841), Reintjen
(*1844), Johanna (*1846) en
Derk Willem (*1849).
Erve De Bute ca. 1900

In 1845 lenen Hermannus en zijn zoon Anthony f 425 van ene Gerrit Hendrik ten Hoopen
uit Goor en 4 jaar later f 750 van Hendrik Jan
Bisperink landbouwer te Haarlo.
Midden 19e eeuw begint de emigratie naar de
Nieuwe Wereld op gang te komen. In die tijd
ging het economisch niet voor de wind (lage
landbouwopbrengsten en mislukte aardappeloogsten).
Ook
bovenstaande familie vatte het idee op om te
emigreren. Toentertijd uiteraard een hele onderneming. De belangrijkste redenen voor vertrek waren: economische motieven en de ouders wilden niet dat hun zonen het leger in
moesten. Mogelijk speelden ook nog religieuze motieven een rol (afscheidingsbeweging).
van Ds. van Raalte, een van de inspirators om
te emigreren).

De beslissing is genomen en in 1855 worden,
ten huize van kastelein Arend Smit in De
Kroon te Neede en ten overstaan van notaris
H.P. Tjeenk Willink uit Borculo, 2 openbare
verkopingen gehouden om hun have en goed
te verkopen. De totale verkoopopbrengst voor
de familie Vedders van huis en 6 stukken
grond is f 1756. Bovendien verkopen Hermannus en Anthony Vedders en Berend Hagens
hun zitplaatsen in de kerk van Neede voor
f 55. Vervolgens vertrekken dan op 3 september 1855: grootvader Hermannus Vedders (dan
68 jaar oud, zijn vrouw Willemina was in 1843
overleden), zoon Antony Vedders en vrouw
Anna Geertruid Nahuis met hun 5 kinderen en
Berend Hagens met zijn 2 kinderen.
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De drang om te emigreren was blijkbaar groter
dan het behoud van de huwelijksrelatie.

Michigan

Hermannus Vedders (1839-1893) en grootvader Hermannus Vedders (1787-1864) Foto ca.1862

Echter wie niet mee ging was zijn tweede
vrouw Engele Nijland! In het bevolkingsregister van Neede vinden we dat Berend zijn
vrouw verlaten heeft. Echter als Engele in
1879 overlijdt staat er bij de overlijdensakte
wel vermeld: echtgenote van Berend Hagens!

Op 15 oktober 1855 komen de families aan in
New York en de oversteek is gemaakt met het
Engelse stoomschip: “Francis P. Sage”. Vervolgens reizen ze naar Grand Rapids in de
staat Michigan waar in die tijd, maar ook later
nog, vele Nederlanders zich settelden. Het zal
daar ongetwijfeld in het begin een moeilijk
bestaan zijn geweest: bos moest er gekapt
worden om landbouwgrond te verkrijgen, opa
Hermannus heeft er huis-aan-huis appels
verkocht. Zijn zoon Anthony was landbouwknecht en kleinzoon Hermannus was eerst
hoefsmid, later voorman en verkoper bij een
fabriek van boerenwagens. Rond 1885 vinden
we hem als makelaar en mededirecteur van
een wegenbouwbedrijf (West Bridge Street

In 1888 bied Hermannus zijn boerderij en huizen te
koop aan in een Nederlandstalige Amerikaanse
krant

and Allendale Gravel Road Company). Het ging hem blijkbaar financieel voor de wind want hij
heeft meerdere huizen kunnen
bouwen.
Bij testament had hij bepaald dat
er $ 100 bestemd was voor Hope
College. Ook was hij diaken van
de First Reformed Church.

Overzichtskaartje van het gebied waar
vele Nederlandse emigranten neerstreken
met plaatsnamen gesticht door Nederlanders: Borculo, Zutphen, Holland, Zeeland, Vriesland, Drenthe, Graafschap,
Noordeloos, Groningen, Overisel.
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Contacten met nazaten

Virginia Ingell(1916-1990), een kleindochter
van de als 9-jarig meisje geemigreerde Johanna Vedders, heeft in de 70- jaren al eens contact gezocht met Het Rijksarchief te Arnhem
om wat meer van haar Gelderse voor-ouders te
weten te komen. Dit heeft zij op papier gezet
en dat verhaaltje is terecht gekomen in de bibliotheek van Grand Rapids. Deze info kwam
vervolgens bij mij terecht en heb toen telefonisch het eerste contact met haar gelegd. Zij
was uiteraard zeer verrast!
In 1987 werd door schrijver dezes het eerste
bezoek aan haar gebracht en tegenbezoeken
zijn er ook geweest.

overleden; zoon Anthony ging hem in 1861
voor. Anna Geertruid Nahuis overleed in 1891
ten huize van haar dochter Johanna HagensVedders in Stocking Street 98 in Grand Rapids.
De ongehuwde zonen Gerrit Willem en Derk

Graven van Mary/Reintjen Luten-Vedders en Hiram
Luten op Greenwood kerkhof te Grand Rapids.De andere dochter Johanna (ovl. 1911) zocht haar relatie
dichtbij en huwde in 1868 met haar neef Jan Arend Hagens (ovl. 1924).

Willem overleden resp.
rond 1870 en in 1869
beide vermoedelijk aan
suikerziekte.
Dochter Reintjen (ovl.
1923), zij heette in

Mevr. Ingell had vele foto’s van de geemigreerde families Vedders en Hagens; ook was
zij in het bezit van meerdere Nederlandse bijbeltjes waarvan er een geschonken is aan haar
verre Nederlandse neef.

Trouwfoto 1868 Jan Arend
Hagens en Johanna Vedders
(Johanna was de grootmoeder van Virginia Ingell)

Grootvader Hermannus heeft nog 9 jaar in het
Nieuwe Land mogen leven: in 1864 is hij
Oakhill Kerkhof te Grand Rapids

Amerika Mary omdat men haar naam daar niet
kon uitspreken, huwt in 1865 met Hiram Luten
(1836-1912) die in 1847 met zijn ouders en
broers/zussen vanuit IJhorst ook naar Grand
Rapids waren geemigreerd.
Wilhelmina Hagens (ovl. 1918) huwde in 1866
met Lambert Luten (1837-1916) broer van bovengenoemde Hiram.
Gerrit Willem
Vedders (1841ca1870); let op de
omlijsting met afbeeldingen van de
Amerikaanse
Vrijheidsoorlog
(1860-1865)

Lambert heeft gevochten in de Amerikaanse
Vrijheidsoorlog 1860-1865. Hij heeft in die
periode meerdere keren brieven geschreven
aan zijn broer Hiram over zijn belevenissen.
Nazaten Luten waren o.a. arts en een professor
aan de bekende Berkeley Universiteit.
MARCLO’S CHRONYKE
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Hermannus Vedders jr. en zijn vrouw Hattie

Hermannus Vedders jr. overleed in 1893 op 53
-jarige leeftijd. Hij was in 1870 gehuwd met
de ook van Nederlandse afkomst zijnde Hattie
Brusse (1850-1926).
Lizzie Vedders,
overleden op 8
jarige leeftijd

Alleen Mary haalde de volwassenheid en zij
huwde op latere leeftijd in 1928 met de Friese
emigrant en weduwnaar Jacob Elhart (18611948), eigenaar van een grindafgravingsbedrijf.
Mary was dan ook de laatste nazaat daar met
de naam Vedders.
Haar moeder Hattie Vedders-Brusse hertrouwde overigens ook weer en wel in 1902 in
het plaatsje Zeeland met weduwnaar Albertus
Gerrit van Hees (1838-1913) een Rotterdams
emigrant.
De familiegraven Vedders en Hagens zijn nog
aanwezig op het Oakhill kerkhof in Grand
Rapids.
A.H.Vedders

Jacob Elhart en zijn 2e vrouw Mary Vedders

Hermannus en Hattie kregen 5 kinderen:
George (1875-1881), Gertrude (1879-1880),
Mary (1881-1943), Anna (1882-jong ovl) en
Lizzie (1883-1891).
MARCLO’S CHRONYKE
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Andere tijden
Regelmatig verschijnt op de TV het programma “Andere tijden”. Een programma waarin
historische onderwerpen aan de orde komen,
vaak aan de hand van een actualiteit of een
bepaalde datum. Er wordt veelal teruggeblikt
op een gebeurtenis van toen die verband houdt
met het heden. Hierbij kunnen ze teruggrijpen
op beeldmateriaal uit de archieven. Een actueel onderwerp is momenteel de huizenverkoop
maar ook de verkoop van boerderijen. Zo blikken wij terug op de verkoop van een boerderij,
120 jaar geleden.
Heel vaak werden in die tijd boerderijen verkocht via een openbare verkoping. In het archief van Stichting Heemkunde Markelo is een
enkel boekje aanwezig van zo’n openbare verkoping. Het betreft hier de verkoop van het
erve “Leusman”. De Leusmanweg is hiernaar
vernoemd. Het erve Leusman (huis en erf,
overige gronden) omvatte 45 ha. De inzet van
het totaal bedroeg 13.075 gulden. In februari
1904 werden de boerenerven “Nielants Koopman” in de Dijkerhoek ingezet voor 4.640 gulden. Over andere tijden gesproken.
Ook heel anders waren toen de inkomsten van
ambachtslieden. Onderstaand een rekening van
schilder Lichtendahl aan de gemeente voor het
schilderen in het gemeentehuis in 1933. Op dit
punt zijn de tijden ook erg veranderd.

Zo nu en dan krijgt de
Stichting Heemkunde
van dit soort archiefmateriaal aangeboden,
waar we uiteraard heel
blij mee zijn. Mochten
de lezers van Marclo’s
Chronyke nog dergelijke boekjes of rekeningen in hun bezit
hebben, dan zouden
wij deze graag inzien,
zodat wij het voor de
geschiedenis van
Markelo kunnen vastleggen..
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Besmettelijke ziekten en epidemieën

Tot voor kort bestond 'geschiedenis' vooral uit de beschrijving van
politieke geschiedenis. We leerden over koningen en generaals,
veroveringen en veldslagen; met hier en daar wat culturele aspecten, maar heel weinig over hoe de gewone mensen leefden in de
Romeinse tijd of in de Middeleeuwen. Voor biologische en medische aspecten van het leven was al helemaal geen belangstelling.
Ten onrechte.
Het is interessant om eens te kijken naar de rol en invloed van ziekten en plagen op
de menselijke populatie in de wereld.
Epidemieën komen al enkele eeuwen voor op aarde. Al zeker 3000 jaar heeft de mensheid te
maken met de infectieziekte pokken, die in epidemieën voorkwam en waaraan vele mensen
stierven.

Onder een epidemie verstaan we een besmettelijke ziekte die zich snel verspreidt onder een
groep van mensen. Men spreekt van een epidemie als het aantal nieuwe gevallen het normaal
verwachte aantal overtreft.
Ook kennen we de begrippen pandemie en endemie. Een pandemie, bijvoor beeld de
Spaanse griep, is een epidemie verspreid over
een (heel) groot gebied. Een endemie is geen
epidemie. Een ziekte is endemisch wanneer
deze blijft voorkomen in een bepaald gebied
zonder dat de patiënten de ziekte elders hebben opgelopen. Het aantal besmettingen blijft
vrijwel constant.
Een epidemie heeft de vorm van een cyclus: de
ziekte duikt op, neemt sterk toe, dooft uit en
verdwijnt weer voor een tijd. Naarmate de
ziekte meer slachtoffers maakt, daalt het aantal
personen dat nog besmet kan worden. De mensen zijn of gestorven aan de ziekte, of ze zijn
besmet, maar al immuun. Op deze manier kan
een virus zich niet meer verspreiden en kan
men zeggen dat de hele bevolking immuun is.
Jammer genoeg is deze toestand tijdelijk.
Mensen die immuun zijn sterven, er worden
weer kinderen geboren zonder weerstand tegen
de epidemie die voorbij is en zo wordt het deel
van de bevolking dat vatbaar is weer groter.
Een voorbeeld
De meeste ziekten hebben we van onze huisdieren overgenomen: mazelen is waarschijnlijk
verwant aan runderpest of hondenziekte, pok-

ken aan koepokken, griep komt van varkens,
enzovoort. Wilde dieren leverden ook het een
en ander: builenpest komt van de rat, gele
koorts van apen en hondsdolheid van vleermuizen.
De oudst bekende epidemie is die van de
pest in de Middeleeuwen.

Verspreiding van de pest in Europa in de jaren 1347
tot 1351

In 1347 keerden Genuese koopvaardijschepen
terug uit Kaffa aan de Zwarte Zee. Bij aanMARCLO’S CHRONYKE
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komst bleek dat bijna de hele bemanning op
sterven na dood was en op de schepen hing de
stank van zweet, bloederige urine en uitwerpselen. Men heeft zo snel mogelijk de slachtoffers begraven, maar het was al te laat. In januari 1348 bereikte de ziekte Marseille en binnen
vijf jaar was héél Europa in de greep van wat
inmiddels ‘de Zwarte Dood’ werd genoemd. In
Europa stierven in de periode 1347-1351 20
tot 25 miljoen mensen aan de pestepidemie.
Dat was toen een derde van de hele Europese
bevolking!!
Niet alleen in de steden, maar ook op het platteland vond er massale sterfte plaats.
Door de ontvolking daar nam het aantal arbeidskrachten in de landbouw zodanig af, dat er door de enorme voedseltekorten op veel plaatsen
ook hongersnood ontstond.

Ook in Nederland kwamen pestepidemieën tot
in de 17e eeuw regelmatig voor. De laatste uitbraak in Nederland was in 1667.
Tegenwoordig bestaat de pest nog steeds. In
Azië steekt de builenpest af en toe zijn kop
weer op. Gelukkig hebben wij nu medicijnen
waarmee de zieken kunnen genezen.
De beroemdste ooggetuige met het bekendste verslag van de pest in een stad is Boccaccio
in de inleiding van zijn “Il Decamerone“, dat
prachtige werk, waarin tien jonge mensen zich
op hun vlucht voor de pest terugtrekken in een
landhuis nabij Florence en elkaar daar hun ervaringen vertellen.

Door zoveel doden raakten hele gebieden ontvolkt, alle mensen waren dood
of op de vlucht. Vooral de steden werden door de pest getroffen.
Nu weten wij dat de pest zich verspreidt via een vlo, die op ratten leven. Ratten zijn de dragers van de
pestbacterie. Ook kan de ziekte zich
makkelijk laten vervoeren. In de mid- Een vertelsessie van de Decamerone
deleeuwen was het heel normaal om
Olieverfschilderij van John William Waterhouse 1916
vlooien te hebben. Ging men reizen
dan nam men ook de vlooien mee. De pest verOok in de beeldende kunst heeft de Zwarte
spreidde zich voornamelijk langs de belangrijDood zijn weerslag gevonden. Denk vooral
ke handelswegen. Vandaaruit kwam de ziekte
aan de vele afbeeldingen van de Dodendans.
in de rest van een gebied.
In de steden leefden de mensen dicht op elVoor de geestelijkheid was er overigens geen
kaar. De kans op besmetting was hier dan ook
twijfel: de zwarte dood was een straf voor het
extra groot. Na de eerste grote pestepidemie
zondige gedrag van de mensheid. Om Gods
bleef de ziekte in West-Europa. Regelmatig
toorn af te wenden werden boeteprocessies
brak de ziekte uit. Maar het waren meestal
gehouden. Sommige duurden wel 3 dagen en
plaatselijke uitbraken.
er liepen soms wel 2000 mensen in mee. Niemand realiseerde zich echter dat door deze

Rond 1460 ontstond de ”Lübecker Totentanz” in de Marienkirche te Lübeck in Noord-Duitsland
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processies de ziekte zich nog sneller verspreidde. Op blote voeten, gehuld in zakken, bestrooid met as, jammerend en biddend, kaarsen
en relikwieën met zich meedragend, soms
zichzelf pijnigend met zwepen trokken de
mensen door de straten. Maar toen bleek dat
iedereen van hoog tot laag, van rijk tot arm,
van goed tot slecht het slachtoffer werd, begonnen veel mensen toch te twijfelen aan de
betrokkenheid van God.
De zwarte dood in Nederland
De laatste keer dat de Nederlanden door een
pestepidemie werden getroffen, was in de 17de
eeuw. Heel veel steden in Holland werden toen
getroffen door de pest. De ziekte had iets geheimzinnigs en de mensen waren bang. Men
brandde tonnen pek en teer op straat om besmetting door ‘verziekte lucht’ tegen te gaan.
Boeteprocessies trokken door de steden en
godsdienstige dwepers of ‘Flagellanten’ probeerden door zelfkastijding de duivel uit te
drijven. Halfnaakt trokken ze over straat terwijl ze zichzelf met zwepen op de rug sloegen.
Toen er relatief weinig slachtoffers onder
joden bleken te vallen – waarschijnlijk door
hun strenge religieuze reinigingswetten – zag
men er ook wel een joods complot in. Er ontstond een ware Jodenvervolging in vooral de
Zuidelijke Nederlanden (nu België), waarbij
hele Joodse gemeenschappen werden uitgeroeid. Vermoedelijk is een groep Lochemse
joden circa 1349 bij Zwolle vermoord door
lijfeigenen van de bisschop van Utrecht. Inmiddels leerde men bewust of onbewust ook
dat de verspreiding kon worden tegengegaan
door isolatie van de zieken. Dus werden pesthuizen ingericht waar pestlijders, al of niet
samen met leprozen en krankzinnigen werden
afgezonderd.

voormalig pesthuis in Kampen

Pest in de 17de eeuw
In de verder zo welvarende 17de eeuw ( de
Gouden Eeuw) werd Amsterdam een paar keer
getroffen door de builenpest. Tijdens de laatste
zware pestepidemie, van 1663-1664, vielen er
bijna 25.000 doden, ruim 10 procent van de
toenmalige stadsbevolking
Amsterdam in de ban
In Piacenza, in Noord-Italië, werd op 20 november 1663 een ban op Amsterdam uitgevaardigd. De wereldlijke en geestelijke machthebbers kondigden af dat niemand die in Amsterdam of het omliggende gebied was geweest
de stad in mocht. Ook mochten geen beesten
of koopwaar die uit Amsterdam of omstreken
afkomstig waren Piacenza ingevoerd worden.
Daarop stond de doodstraf en onmiddellijke
inbeslagname van goederen.

Ban van de
stad Piacenza
op Amsterdam,
20 november1663

Builenpest en longpest
Vooral de armen in de achterbuurten bezweken aan de pest. De builenpest werd overgebracht door vlooien van ratten, die vooral daar
veel voorkwamen, terwijl een tweede variant,
de longpest, zich in de overvolle buurten gemakkelijk van mens tot mens verspreidde.
Builenpest werd veroorzaakt door een bacterie,
verspreid via de zwarte rat. Wanneer een buil
in het longweefsel doorbrak, kon een nog gevaarlijker vorm van pest ontstaan.
Deze longpest was zeer besmettelijk, want
overdraagbaar via hoesten, en vrijwel altijd
dodelijk. De ziekte ging gepaard met hevige
hartkloppingen, bloed ophoesten en ademnood. Uiteindelijk stikte het slachtoffer. Vaak
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besmette de bacterie het bloed. De inwendige
bloedingen die dat veroorzaakte, kleurden de
huid donker. Vandaar vermoedelijk de aanduiding “Zwarte Dood”.

Een ‘pestmeester’ verzorgde de zieken. Hij droeg een
lange jas en een masker dat leek op een pinguïn-bek.
Dit masker was gevuld met kruiden (o.a. jeneverbessen
en het boerenwormkruid) om de kwade dampen tegen te
gaan.
Bron: CBS De Brug

In oktober 2011 hebben wetenschappers bekendgemaakt dat zij er voor her eerst in geslaagd zijn de genetische code te ontrafelen
van de Zwarte Dood. Ze deden dat met de hulp
van DNA-materiaal afkomstig van de tanden
van middeleeuwse lijken die in Londen werden gevonden. Volgens specialisten is het de
voorloper van alle moderne epidemieën. De
builenpest die tegenwoordig jaarlijks nog ongeveer 2000 slachtoffers eist, is bijna gelijk
aan de Zwarte Dood van de Middeleeuwen.
Vandaag bestaan er gelukkig antibiotica om de
ziekte te behandelen.

De cholera-epidemie van 1866

Net als in voorafgaande eeuwen werd WestEuropa in de negentiende eeuw door grote epidemieën getroffen. Tijdens uitbraken van besmettelijke ziekten verkeerde het land in een
wanordelijke toestand. Zowel de overheid als
de geestelijkheid stonden voor de vraag hoe te
reageren: de overheid had een hele reeks aan
praktische problemen op te lossen, de geestelijkheid moest aan de slachtoffers en hun omgeving zingeving bieden. In Nederland kwamen in de negentiende eeuw diverse besmettelijke ziekten voor, naast cholera ook pokken en
tyfus. Drie maal ontstond een grote choleraepidemie: in 1832, in 1848-1849 en in 18661867. De laatste uitbraak kostte het leven aan
ten minste 21.000 mensen, op een bevolking
van bijna 3,5 miljoen. Een kleinere epidemie,
met circa 8000 slachtoffers, had plaats in de
jaren 1853-1855.
De cholerabacterie komt van oorsprong voor
in de Ganges Delta, in het noordoosten van
India. Epidemieën traden vaak op tijdens massa-bedevaarten naar de heilige plekken langs
de Ganges rivier, waar de tienduizenden mensen niet over schoon water konden beschikken.
Al in de zestiende eeuw schreven Portugezen
over epidemieën in dit gebied.
In 1817 brak in Bengalen een grote epidemie
uit die zich snel verspreidde over de rest van
India. Door de toegenomen handelsbetrekkingen, betere verbindingen en door militaire operaties breidde de ziekte zich voor het eerst uit
buiten India. Sterk getroffen werden onder
meer Rusland, China, Japan, het Midden Oosten, Nederlands Indië en de Oostkust van Afrika.
Dit was de eerste van de zes grote cholera pandemieën die zich in de negentiende eeuw voordeden. India leed het meeste door de cholera:
tussen 1817 en de eerste wereldoorlog stierven
ten minste 38 miljoen Indiërs aan deze ziekte.
Door de zeer strenge winter van 1823-1824
breidde de epidemie zich niet uit naar Europa.
De Nederlandse kranten plaatsten wel berichten over de ravages van de cholera. Nederlands
Indië werd in 1821 door de cholera getroffen.
Binnen enkele maanden stierven daar 125.000
mensen. Ook binnen de Nederlands-Indische
gemeenschap vielen slachtoffers.
Er waren nauwelijks middelen voorhanden om
cholera te bestrijden, zodat het, als er een epidemie uitbrak, niet duidelijk was wat er moest
gebeuren om deze binnen de perken te houden.
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De meeste Europese overheden wilden helemaal geen mededelingen doen over een dreigende epidemie, omdat men bang was dat er
daardoor enorme angst onder het volk zou
ontstaan, die mogelijk tot opstand kon leiden.
Bovendien kreeg tijdens de tweede choleraepidemie de theorie dat cholera niet besmettelijk was steeds meer aanhang. Dit was een reden te meer dat bijna nergens handelend opgetreden werd wanneer er een epidemie uitbrak,

Afbeelding uit het medisch handboek uit 1832 van
elfjarige jongen die aan cholera overleden is

en zo weinig mogelijk informatie over de ziekte verspreid werd. Tijdens de tweede choleraepidemie trof de Nederlandse regering in eerste instantie wel quarantainemaatregelen, maar
later niet meer, omdat in andere Europese landen de maatregelen waren opgeheven.
Quarantainemaatregelen waren niet populair,
omdat bijvoorbeeld door de zeeschepen in de
haven te houden, de handel voor een groot
deel stil kwam te liggen.
Tijdens de derde en laatste
epidemie, in 1866, nam de
regering een ander standpunt in en trof zij wel maatregelen. Langzamerhand
ontstond toen namelijk het
vermoeden dat cholera zich
via vervuild drinkwater
verspreidde, en medici discussieerden over de vraag
of cholera misschien toch

besmettelijk was. Duidelijk werd dat er maatregelen genomen moesten worden zoals aanleg
van riolering en goede voorzieningen voor
drinkwater, al bleef het voor lokale overheden
soms moeilijk om daarvoor financiële ondersteuning te krijgen.
Al met al was het in de negentiende eeuw lastig om de cholera te bestrijden, omdat er weinig over de aard van besmetting bekend was,
de ziekte chaos veroorzaakte, de maatregelen
ertegen niet centraal werden genomen, en er
door de regering hoe dan ook weinig werd ingegrepen. Naar aanleiding van de cholera epidemie van 1866 zijn door vertegenwoordigers
van protestantse stromingen diverse preken en
artikelen geschreven. In dat jaar werd door de
protestantse kerken een bededag gewijd aan de
cholera.
Cholera begint meestal met onduidelijke
symptomen, waarna snel hevige aanvallen van
diarree en overgeven volgen. Een choleralijder
kan dan een kwart van het lichaamsvocht verliezen.
Hierdoor verloopt de doorbloeding niet goed
meer, waardoor de huid blauw wordt. Vandaar
ook wel de naam de Blauwe Dood. De ogen
vallen in, en handen en voeten worden koud.
Sommige patiënten herstellen na deze fase;
velen overlijden echter.
Vaak duurt dit proces drie tot vier dagen, maar
soms overlijdt de patiënt al binnen een paar
uur nadat hij de eerste verschijnselen vertoonde. De cholera-bacterie bevindt zich in de ontlasting en het braaksel van een besmet persoon
en verspreidt zich vooral via besmet drinkwater of water dat als waswater is gebruikt, maar
ook wel door het drinken van melk, door het
eten van bepaald voedsel, of van mens op
mens.
In de negentiende eeuw werd op verschillende
manieren geprobeerd iets te doen tegen de uitbraak en verdere verspreiding van cholera.
Mensen probeerden hun huis te ontsmetten
met behulp van frisse lucht, azijn of chloorgas.
Artsen raadden mensen aan zich warm te
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kleden en vooral niet ’s avonds laat, bijvoorbeeld tijdens kermissen, over straat te zwerven.
Kwakzalvers kenden goede tijden; ze verkochten speciale choleradruppels die men met water
moest innemen. Het Het hoofdbestanddeel van
deze druppels was opium, dat buikkrampen
deed afnemen en een kalmerende werking had,
maar besmetting niet voorkwam. Allerlei uiteenlopende middelen werden gepropageerd. Zo
adviseerde een Utrechtse arts geen contact te
hebben met cholerapatiënten en als dat toch
gebeurde dan moest men nieuwe kleding aantrekken, zich wassen met azijn en water, de
mond spoelen een glas rode wijn drinken en
met een pijp of sigaar in de buitenlucht gaan
wandelen. Ook werd door artsen gewaarschuwd voor het eten van pruimen, komkommers, meloen en garnalen.
Met pamfletten werden zoveel mogelijk mensen op de hoogte gesteld van de maatregelen
die men kon nemen. Verder kon men weinig
anders doen dan afwachten wie er getroffen
zou worden door de ziekte. Juist de snelheid
waarmee cholera om zich heen greep veroorzaakte enorme angst. Er deden verhalen de ronde over arbeiders die ’s morgens hun vrouw en
kinderen in blakende gezondheid achterlieten
en ’s avonds bij thuiskomst hoorden dat allen
met cholera-symptomen naar het hospitaal
waren afgevoerd.

verschenen, bijvoorbeeld in de Leydsche
Courant van 7 mei 1866:
Gisteren heeft zich alhier een geval van cholera voorgedaan. Een jongentje, door die ziekte
aangetast, is naar het tot opneming van choleralijders bestemde lokaal in de Lakenhal overgebragt. Heden had weder een dergelijk geval
plaats.
Op 9 mei staat vermeld dat in een aantal steden de geplande kermissen zijn afgelast.
Op 16 mei waren in Leiden 33 choleragevallen bekend, waaronder 12 doden. Op
28 mei waren dat er 63, waaronder 29 doden.
Op 20 juni waren in totaal 994 mensen
besmet, waarvan 627 overleden waren. Op 3
augustus waren er 1321 gevallen in
Leiden bekend, waarvan 878 waren overleden.
Op 6 augustus werd voor het eerst sinds het
uitbreken van de epidemie gemeld dat er geen
nieuwe gevallen bekend waren.

De snelheid waarmee de ziekte zich verspreidde kan men afleiden aan de
cholera-berichten die in verscheidene kranten

De cholera trof niet iedereen in dezelfde mate.
Het waren vooral de armen in de stad die de
ziekte kregen. In de negentiende eeuw nam de
trek naar de stad sterk toe en de bevolking
groeide sterk. Steeds meer mensen woonden
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daardoor opeengepakt in kleine ruimtes, zonder eigen toilet of water. Het huisvuil hoopte
zich op in de smalle steegjes. De hygiënische
toestand in de arme buurten was dramatisch
slecht. Drinkwater werd gehaald uit grachten
en vervuilde putten. De armen deden hun behoefte op emmers of tonnetjes, die met veel
mensen moesten worden gedeeld en die in de
grachten of straatgoten werden geleegd.
De oorzaak van de cholera was onbekend, er
vielen talloze slachtoffers en de ziekte kende
een zeer grillig verloop. Velen zagen in de
ziekte dan ook een straf van God.
De bededag van 22 juli 1866
In juni 1866 vroeg de toenmalige minister van
financiën, de conservatief R.J. graaf
Schimmelpenninck van Nijenhuis, door middel van een circulaire over de cholera, aan de
synoden en andere kerkelijke autoriteiten, of
zij een algemene bededag wilden wijden aan
de epidemie. Volgens de minister zocht het
Nederlandse volk van oudsher steun in het geloof, mede door het houden van bededagen.
Deze gang van zaken was zeer ongebruikelijk,
want de staat mocht zich niet bemoeien met
kerkelijke aangelegenheden.
Op 5 juli 1866 gaf de algemene synode gehoor
aan deze oproep, en spoorde de kerkenraden
van de hervormde gemeenten door middel van
een schrijven aan een algemene bededag te
houden op 22 juli. God had de rampen gestuurd, en hij was ook de enige die troost kon
bieden in deze situatie.
Over de vraag of een dergelijke bededag gewenst was, ontstond een felle discussie.
Zo meldde de Kerkelijke Courant op 7 juli
1866 dat ‘het V olksblad, de A rnhemsche
Courant, ds. De Keyser en misschien anderen’
zich tegen de bededag hadden verklaard, en
het houden ervan niet alleen nodeloos, maar
zelfs gevaarlijk achtten.
Hieronder een deel van het artikel:

De kermissen zijn dit jaar geschorst; alle feesten zijn af- of uitgesteld; alles wat de zamenhooping van eene groote menigte menschen te
weeg kan brengen of aanleiding kan geven tot
buitengewone inspanning van het ligchaam of
overprikkeling van den geest, wordt
vermeden en nu wordt het volk de wenk gegeven om een bededag te houden.
Duizenden zullen “opgaan”, want bededagen
zijn zeer populair in ons vaderland. Er zal ge-

Cholerapatiënten in een ziekenhuis

ducht “op den zakdoek worden gepreekt” en
in de stampvolle kerken zullen de zenuwen op
eene zware proef worden gesteld.
Wij gelooven niet dat het verstandig is om die
zenuwachtige godsdienstoefeningen uit
te lokken. Die zamenhooping van menschen in
deze warme dagen, die overspanning der
zenuwen zal, menschelijker wijze gesproken,
veel meer kwaad dan goed doen.
In de steden werden choleracommissies ingesteld die probeerden de epidemie te beheersen
en die hulp gaven aan getroffenen. Middelen
daarvoor werden beschikbaar gesteld door de
lokale overheden en door giften van inwoners.
Er werden gebouwen ingericht als tijdelijke
ziekenhuizen voor cholerapatiënten. Zo werd
in Gouda een kazerne tot choleraziekenhuis en

Krantenbericht 10-8-1866 ( i.v.m. de heersende
cholera epidemie):
De Burgemeester van Goor en Markelo brengt bij deze ter algemeene kennis, dat de
KERMISSEN, invallende te Goor den 29 Augustus, en te Markelo den 27 september e.k. niet
zullen gehouden worden.
Goor, den 8 Augustus 1866
De Burgemeester voornoemd,
W. Götte
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STATISTIEK DER STERFTE AAN CHOLERA
(Uit Verslagen van de bevindingen en handelingen van het geneeskundig Staatstoezigt)
In de gezamenlijke epidemieën van 1832 — 1867 zijn geen sterfgevallen van cholera
voorgekomen in:
Overijssel, 18 gemeenten:
Bathmen , Blankenham , Borne , Stad Delden , Ambt Delden , Diepenheim, Enschedé, Hengelo,
Holten, Losser, Markelo, Oldenzaal, Ootmarssum , Tubbergen , Vriezenveen , Weerseloo ,
Wierden, Zalk en Veecaten.
in de Lakenhal in Leiden werd ruimte gemaakt
voor cholerapatiënten. In de tweede helft van
de negentiende eeuw begon het besef langzaam door te dringen dat de cholera iets te maken had met de erbarmelijke omstandigheden
waarin de armen moesten leven.
Er werden maatregelen getroffen, zoals een
betere drinkwatervoorziening, riolering, vuilophaal en vele andere voorzieningen om de
volksgezondheid te verbeteren. Deze maatregelen zouden pas op grote schaal worden uitgevoerd na de laatste choleraepidemie. Het
beschikbaar komen van schoon drinkwater is
hierbij waarschijnlijk de belangrijkste maatregel in het terugdringen van de cholera.
Tussen 1832 en 1868 stierven in Nederland
65.614 mensen aan de cholera. Waarvan
10.054 tijdens de epidemie van 1832-1833,
22.460 in de periode1848-1849, 7.909 in 1853
-1955 en in de laatste epidemie van 18661867: 21.286. Van alle sterfgevallen vond 75%
plaats Noord-Holland, Zuid-Holland en
Utrecht.
De laatste cholera pandemie van de negentiende eeuw (1881-1896) veroorzaakte geen epidemie meer in Nederland
Waarschijnlijk zijn er in Markelo geen sterfgevallen van cholera geweest omdat de mensen
hier niet zo dicht op elkaar woonden en dus
niet zoveel in contact kwamen met andere
mensen. De meesten hadden hun eigen waterput waaruit ze het water voor was en huishouden haalden.
Cholera is een infectieziekte in de darmen,
veroorzaakt door een bacterie, de vibrio cholerae, die in water leeft. De mens is de enige drager van de bacterie, die van mens tot mens
wordt overdragen door het gebruik van water
of voedsel dat besmet is door menselijke uitwerpselen. Maar dit was niet bekend toen de
cholera de wereld teisterde. Het zou tot 1883
duren voordat de cholera bacterie werd ont-

Robert Koch, ontdekker van de cholera-bacterie

dekt, door de Duitse medicus Robert Koch. Op
dat moment waren de grootste cholera epidemieën al voorbij.
Cholera steekt nog regelmatig de kop op daar
waar de sanitaire voorzieningen te wensen
overlaten: in gebieden met armoede, overbevolking en oorlog. Bij aardbevingen, overstromingen en hongersnoden in derdewereldlanden is er altijd het gevaar dat er een choleraepidemie uitbreekt. Zo vielen bij een choleraepidemie in Zimbabwe in 2008/2009 nog minstens 4000 doden.
Krijg de klere!
Deze verwensing, die we in de Nederlandse
taal al jaren kennen, komt van het woord
'cholera' en wordt ook wel gebruikt als: krijg
de kolere.
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Dorpsuitbreiding 3
In de beide vorige artikelen over de dorpsuitbreiding hebt u kunnen lezen, dat er heel wat
water door de Schipbeek is gestroomd, voor
het uitbreidingsplan in 1954 werd vastgesteld.
Deze vertraging zorgde ervoor, dat ook plannen voor de aanleg van waterleiding en riolering niet konden worden afgerond, laat staan
uitgevoerd. Nog steeds verdween het (vuile)
Markelose water richting IJssel. In de raadsvergadering van 17 april 1950 werd hier een
hartig woordje over gesproken.
“Er zijn gistermiddag harde woorden gevallen
in de vergadering van de gemeenteraad van
Markelo. Woorden, die het college van B. en
W. minder prettig in de oren hebben geklonken
Zij kwamen uit de mond van de fractieleider
van de Partij van de Arbeid de heer A. R. v.d.
Wolde. Zijn voornaamste grief was wel, dat
het college naar zijn mening niet genoeg doorpakt, in het bijzonder wat de urgente aangelegenheden in Markelo betreft. Voortdurend beletten ingediende wijzigingen de definitieve
vaststelling van het uitbreidingsplan. Deze
stagnatie zorgt ervoor, dat de plannen voor de
aanleg van waterleiding en riolering niet kunnen worden ontwikkeld. Markelo dreigt daardoor in ‘het achterschip te raken.’ Wethouder
Berendsen lichtte toe dat een en ander afhing
van de bouw van een zuiveringsinstallatie en
dat plan is nog lang niet klaar. Het kostte
‘tonnen gelds’ en het was maar de vraag, of
het plan nog in 1950 gereed zou komen.”

werd als volgt aangegeven: “De Larenseweg
tot de scherpe bocht, de Holterweg tot Bussink, de Rijssenseweg tot Woldhuis, de Goorseweg helemaal (omdat het water uit Goor
komt), de Stationsweg tot Buitenhuis en de
Roosdomsweg tot Kloots.”
Heel wat woorden en heel wat “geconfereer”
was nodig geweest voor het zover was, maar
op 29 april 1951 bezochten zo’n 250 belangstellenden de voorlichtingsavond van de
‘Waterleiding Maatschappij Overijssel’. Naast
de voortgang van de aan te leggen hoofdleiding vanaf de watertoren in Goor, ging de informatie vooral over het Markelose leidingnet
en de huisaansluitingen. Men werd uitgebreid
bijgepraat over de verschillende regels die golden voor woonhuizen, winkels, fabrieken en
boerderijen. En – belangrijk! – de kosten van
één en ander. Deze zouden afhankelijk van het
gebruik variëren van f 4,- tot f 17,- per 3
maanden. (€ 15,- tot € 65) Voor een koe of
paard werd een toeslag van f 2 ( € 8,-) per jaar
gerekend. De voorlichters werden bestookt
met vragen van allerlei aard. Hoewel de meeste afdoende werden beantwoord bleef men op
één vraag het antwoord schuldig: Of het leidingwater in de zomermaanden geschikt was
voor afkoeling van de melk op de boerderijen.
Ondanks alle positieve informatie werd gaan-

Drinkwater
In 1853 startte in Amsterdam de aanleg van
een leidingnet. In onze provincie volgde al in
1858 de stad Kampen. De verdere ontwikkeling verliep langzaam en pas in 1930 werd de
Waterleiding Mij Overijssel opgericht. Toen
de ‘waterleidingkwestie’ rond 1950 in Markelo actueel werd was zo’n 75% van de Neder- Aanleg waterleiding Goorseweg 1951
landers reeds aangesloten. Meer dan eens was
deweg duidelijk, dat lang niet iedereen overin de raad geklaagd dat de watervoorziening
tuigd was van nut en noodzaak van een huisop sommige plaatsen in “de gemeente meer
aansluiting. Er kwamen dan ook de nodige redan verschrikkelijk is. Het water dat hier en
acties toen door de burgemeester werd meegedaar gedronken wordt, is nog niet geschikt
deeld, dat particulieren bij eventuele weigering
voor koeien, laat staan voor kinderen.” Aanverplicht zouden worden tot aansluiting.
leg van waterleiding door de Waterleiding Mij
In juni bereikte de hoofdleiding vanuit Goor
Overijssel kende voor de gemeente een aantal
“langs de rijksweg” Markelo en was men ook
voorwaarden: Zij moest aandeelhoudster wordruk bezig met het plaatselijke leidingnet.
den, de aanlegkosten bedroegen f 105.000 (=
“Voor verscheidene bewoners, die met smart
€405.000) en de gemeente moest een jaarlijkse
zitten te wachten, zal het toch nog wel geruime
opbrengst garanderen van f 10.000 (€ 38.500).
tijd duren eer men de reeds in huis aangelegde
Het grensgebied voor (verplichte) aansluiting
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kranen kan benutten. Toch zit er wel schot in
het geheel.”
De bevolking werd er voortdurend met klem
op gewezen voorbereidingen te treffen voor de
aanleg van leidingen in huis, “opdat de plaatselijke loodgieters straks niet overstelpt worden met werk.” En er werd voortvarend gewerkt, want op 2 oktober 1951 draaide burgemeester De Beaufort de kraan open “en

woorde afvoer. De aanleg van riolering “staat
of valt met het verkrijgen van een geldlening”,
deelde de burgemeester in de raad mee.
“Slagen we een lening te sluiten, dan zal de
riolering niet meer zo lang op zich laten wachten, maar ik zeg u, de moeilijkheden daarbij
zijn zeer groot”.
Gekoppeld aan de riolering was de bouw van
een zuiveringsinstallatie. De kosten hiervoor
f 399.500 ( € 1.500.000) was een bedrag
“om van te duizelen”. Met een jaarlijkse
rioolbelastingopbrengst van f 5600 (€
21.600) zou dit de gemeente jaarlijks f
15.000 (€ 58.000) kosten. Mocht er echter
geen zuiveringsinstallatie worden gebouwd dan zou het waterschap De Schipbeek de gemeente zeker een boete opleggen voor het lozen van vuil water en dit
kon nog wel eens duurder uitvallen. Welke optie ook gekozen werd, er hing een
stevig prijskaartje aan.

Beusberger waterleiding
Er was wel een ‘riolering’: de Beusberger
Opening waterleiding WMO door burgemeester de Beaufort
waterleiding,
waarop de zuivelfabriek haar
2 oktober 1951
afvalwater loosde. Door een soort afwateringskanaal stroomde het naar de Schipbeek.
stroomde, in het bijzijn van een flinke schare
Deze afvoer verspreidde zoveel stank, dat de
belangstellenden, omstreeks half vijf het eerste
aanwonenden klaagden over dit open riool. In
leidingwater over de straat voor het gemeente1934 werd door gemeente, de zuivelfabriek en
huis in Markelo. Een belangrijke gebeurtenis,
bijdragen van aanwonenden de leiding daarom
waar men al jaren reikhalzend naar heeft uitgedeeltelijk gerioleerd, het was een grote vergezien.”
betering, de stank verdween, maar het water
Riolering
bleef vuil. Het was een publiek geheim dat er
Met de aanleg van het leidingnet verdwenen in
vele clandestiene aansluitingen waren, zodat
vele huizen de lampetkannen en verschenen de
deze leiding en de Schipbeek meer en meer
eerste vaste wastafels terwijl W.C.’s van wavervuilde. Zo had het waterschap de gemeente
terspoeling werden voorzien.”
Afwaswater kan desnoods wel
geloosd worden op de straatgoten, maar met de komst van de
waterleiding volstaat deze oplossing niet meer.” En daarmee
werd de discussie over de riolering actueel. Al jarenlang
kwam in bijna elke raadsvergadering de noodzaak van riolering aan de orde. “Per politieverordening is het verboden op
Vrijdag te schrobben, maar ieder doet het en keert zijn afvalwater voor buurmans deur,”
aldus een raadslid.
De aanleg van riolering werd
des te actueler door de sterke
groei van de zuivelfabriek, die
dringend vroeg om een verantDe Beusberger waterleiding in 1900
MARCLO’S CHRONYKE

23

in 1952 verplicht de “Beusberger” geheel
schoon te laten maken. Kosten f 30.000. (€
116.000)

werd de fa. Van Haarst uit Enschede. De totale kosten voor beide werken zouden oplopen
tot ruim f 750.000. (€ 2.900.000)

Riolering contra verharding zandwegen.
Meer en meer raakte een andere grote uitgave
betrokken in de discussie: De verharding van
de vele zandwegen binnen de gemeente. Hiervoor was een bedrag begroot van f 577.115.
(€ 2.230.000) Ook hiervoor was het probleem
een lening te krijgen. Sommige raadsleden
stelden, dat de buurtschappen meer belang
zouden hebben bij verharde wegen dan riolering en waterzuivering in het dorp. Als het verkrijgen van een lening voor riolering al zo
moeizaam ging, dan zou de aanvraag voor
twee leningen zeker struikelen. In dat geval,
vonden enkele raadsleden, moest er gekozen
worden voor wegverharding. De riolering
moest voorlopig maar wachten “Het hoofddoel
is dat we in Markelo goed drinkwater krijgen.

Tracé
In december was het 2 km. lange hoofdriool
klaar. Het liep vanaf de in aanbouw zijnde zuiveringsinstallatie aan de “voet van de Kattenberg, nabij de Voordesdijk,” via de Roosdomsweg, de Stationsstraat, tussen de zuivelfabriek en de (in 1951 geopende) kaasfabriek
door naar de Wiemerinkweg en de Tolweg.
Daar sloot het aan op een reeds bestaande riolering in de Holterweg, die het afvalwater van
exportslachterij Dollekamp afvoerde. Voorts
werd riolering gelegd in een gedeelte van de
Stationsweg, Goorseweg, Beatrixstraat, Molenstraat, Rijssenseweg en Taets van Amerongenstraat. Met een pompinstallatie kwam het
water in de Beusbergerwaterleiding. Ook de
Bergweg werd aangesloten tot bovenaan bij
“De Ribbe”. Enkele zandvangpunten moesten
er voor zorgen, dat men in het dorp bij felle
regenbuien nimmer meer last zou hebben van
water en stroomzand vanaf de berg. Maandenlang had Markelo “op de kop gestaan.” De ene
straat na de andere ligt in ons dorp overhoop.
Wij staan er met verbazing naar te kijken hoe
diep die buizen moeten worden gelegd. Een
secuur en niet ongevaarlijk karwei. We mopperen misschien ook wel eens om het ongerief
dat hierdoor wordt veroorzaakt, maar als het
klaar is, zijn we verheugd. Geen last meer van
het afvalwater en van verstopte beerputten.”
De graafwerkzaamheden legden soms ook
sporen van Markelo’s historie bloot. Zo bleek
bij het graven van het riool van de Bergweg
naar de Grotestraat (langs de zuidzijde van de
kerk), dat men dwars door het vroegere kerkhof ging.

Aanleg riolering nabij de Roosdomsweg 1954

Vaste wastafels e.d. moeten maar wachten, ik
vind ze trouwens enigszins luxe,” aldus een
raadslid. Het bleek een minderheid, die de verharde wegen prioriteit wilde geven, maar het
voorstel sneuvelde. Naast de riolering werd
ook het project wegverharding in gang gezet.
Aanbesteding
De ‘riooldiscussie’ sleepte zich intussen een
aantal jaren voort, maar in 1954 kon de knoop
eindelijk worden doorgehakt. Algemeen werd
betreurd dat de aanleg zolang op zich had laten wachten. “Het was economischer geweest
deze tegelijk met de waterleiding aan te leggen. Nu moet de hele zaak weer verbroken
worden en dat zijn onnodige kosten.”
Op woensdag 17 februari werd de aanleg van
de riolering aanbesteed. Het werk zou worden
uitgevoerd door de fa. Bouwmeester uit Goor.
In mei van dat jaar volgde de aanbesteding
van de zuiveringsinstallatie. Hoofdaannemer

Aanleg riolering Kerkplein met rechts erve
Overmeen 1954
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Zuiveringsinstallatie
Met de opening van de zuiveringsinstallatie in
april 1956 werd het ‘waterproject’ in Markelo

plattelandsgemeente in Overijssel was, welke
een zuiveringsinstallatie realiseerde. Zoals gebruikelijk bij dit soort bijeenkomsten, werden
de nodige technische gegevens over de talloze genodigden uitgestrooid. Velen van
hen waren echter meer geïnteresseerd in het gebouw
zelf. Daarom begaf het gezelschap zich “in een lange
rij van 31 auto’s waaraan de
schooljeugd zich de ogen
uitkeek” naar de Endemansdijk. Via een rondgang langs
de installatie kreeg iedereen
een idee van het zuiveringsproces. De capaciteit werd
voorlopig voldoende geacht.
Er was gerekend, dat 1500
inwoners waren aangesloten.
Zuivelfabriek en exportAanleg rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Endemansdijk 1954
slachterij Dollekamp produ-

afgesloten. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in café Smit werd door burgemeester
De Beaufort teruggeblikt op de lange voorbereidings-periode en de ‘strijd’ om de financiering. Al voor de tweede wereldoorlog
kwamen de eerste discussies op gang.
Vooral door de groei van de zuivelfabriek
en de bouw van de kaasfabriek raakte
‘Markelo’ overtuigd van de noodzaak.
Op de debatten in de raad rond de keus riolering of wegverharding kon nu met enige
humor worden geoordeeld. “Het zou een
dooie boel worden in Markelo, wanneer er
niets overbleef om over te bakkeleien,” aldus de burgemeester. Met enige trots hoorden de raadsleden aan, dat Markelo de eerste

Gemeenteraad 1947
De eerste gemeenteraad na de oorlog

ceerden een hoeveelheid afvalwater welke gelijkstond aan 2000 inwoners. De totale afvoer
zou zo’n 85.000 liter per uur zijn. Geschat
werd dat er maximaal 95.000 liter regenwater
per uur in het riool terecht zou kunnen komen.
Hoewel het grootste deel van het geïnvesteerde
kapitaal “onder de grond lag”, werd aan de
Endemansdijk tastbaar, “waar het geld was
gebleven.”

Zuivelfabriek Markelo 1953 Het vervuilende afvalwater kon vanaf 1954 gezuiverd worden.

N.B. Van de bedragen in dit artikel is naast de waarde
in guldens ook die in euro’s weergegeven om een indruk
te geven hoeveel euro er vandaag nodig zou zijn om
dezelfde koopkracht te hebben als in 1955.
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DE M ARKE VAN ELSEN
Onder deze titel brengt de Stichting Heemkunde Markelo binnenkort weer een
nieuw boek op de markt. Na de zo succesvol verlopen uitgaven van de boeken
“Markelo Dorpsgeschiedenis” in 1998, “De Marke van Stockum” in 2001, “De
Marke van Marckelo” in 2005 en “De Marke van Hericke” in 2009, wordt nu de
geschiedenis van de Marke Elsen belicht.
U, als donateur en lezer van “Marclo’s Chronyke”, wordt hierbij in de gelegenheid
gesteld al vast in te schrijven op dit boek. Voorinschrijvers kunnen het, op een nader vast te stellen plaats en tijd, afhalen tegen een prijs van € 26,00 .U als donateur
krijgt dan een extra korting van € 2,50. Vanaf een nog te bepalen datum is het boek
ook verkrijgbaar bij de boekhandel voor de prijs van € 28,50. De boeken zijn
ingebonden in een hard kaft.

Aan de hand van een denkbeeldige wandeling door het gebied van de vroegere marke Elsen worden in dit omvangrijke boek alle panden – ruim 280 stuks – die we passeren in ogenschouw genomen. Vragen die we ons daarbij stellen zijn: wanneer en door wie zijn die gebouwen gesticht, wie
waren achtereenvolgens de eigenaren, wie hebben er in de loop der jaren gewoond, welke (neven)
beroepen werden er uitgeoefend, van welke boerderij kwam de “introuwende partij”, hoe heeft de
omvang van het bedrijf zich in de loop der jaren ontwikkeld enz.
De wandeling is opgedeeld in een vijftal etappes, elke etappe is in een hoofdstuk gevat:
1- Borkeld, De Hoch, ’t Veld en Friezenberg.
2- Diependaal, Bovenberg, rondom De Kemper, Schoolbuurt en Plashoek.
3- Ganzenhoek en De Brink.
4- Rothoek en De Höfte.
5- Elsenerbroek.
Behalve de beschrijvingen van de boerderijen
en andere panden zijn er verhandelingen opgenomen van meer algemene aard, zoals:
•Geschiedenis van de marke en van de onderscheiden buurtschapen •Geologie en Archeologie van Elsen •Tichelwerken •De Friezenberg •De Volkshogeschool •Het Asielzoekerscentrum •Onderwijs in Elsen en Elsenerbroek •De Kerk •De Coöperatie die er niet
kwam •’t Huys te Elssen •Een holbewoner •Bello •De Regge •Schilder Jan Broeze.
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Per wandeletappe/hoofdstuk zijn van het betreffende gebied kaarten opgenomen met de situaties per
1832 en per 2002. Verder is “De Marke van Elsen”
geïllustreerd met honderden foto’s van panden en
bewoners van de vroegere marke Elsen. Bovendien
zijn er vele krantenknipsels opgenomen die sinds
het eind van de 19e eeuw over dit gebied zijn
gepubliceerd.
Dankzij de financiële toezeggingen van onze sponsoren, hebben we de prijs van het boek op een aanvaardbaar niveau kunnen houden.
De te drukken oplage is beperkt en er wordt geen
herdruk overwogen !!
Boekbestellingen kunnen binnen twee weken gemeld worden aan onderstaande meldpunten; telefonisch, per email of door toezending / bezorging van
de bestelbon.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Joh. Kolkman,
J. Sprokkereef,
G. Kolkman,
J. Stoelhorst,
G.J. Leferink,
A. Vedders,
K. Janzen,

Worsinkweg 14, 7475 TW Markelo,
jfkolkman@wxs.nl
Plasdijk 29, 7475 TD Markelo,
jan_sprokkereef@live.nl
Roosdomsweg 18, 7475 AK Markelo,
getkolkman@hetnet.nl
Goorseweg 6, 7475 BD Markelo,
j.stoelhorst@hccnet.nl
Tolweg 57, 7475 BH Markelo,
geje_leferink@hetnet.nl
v.Hogendorplaan 24, 7241 HG Lochem, antonvedders@hetnet.nl
Pr. Beatrixstraat 19, 7475 AP Markelo,
kjanzen@hetnet.nl

0547-362 856
0547-272 617
0547-361 860
0547-361 612
0547-361 890
06 55342 122
0547-274 146

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESTELBON BOEK “De Marke van Elsen”. (voor donateurs)
Ondergetekende bestelt hierbij ….. exemplaren van het boek “De Marke van Elsen” voor de
prijs van € 23,50 per stuk (€ 26,00 - € 2,50).
Naam:

………………………………………..

Adres:

…………………………………..……

Postcode,plaats ………………………………………
Telef.:

………………………………………..

Handtekening:………………………………………..
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Aanleg riolering Stationsstraat/Roosdomsweg
Op de achtergrond erve ‘De
Bute’ 1954

Aanleg riolering in de
Stationsstraat 1954
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