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Van de redactie

Op 1 maart 2016 was het 20 jaar geleden dat de Stichting Heemkunde Markelo in het leven werd
geroepen. Dit feit hebben we gevierd met onze medewerkers en hun partners. Op deze avond
werd uitgebreid stil gestaan bij hetgeen wij in de afgelopen jaren, met behulp van 36 trouwe
medewerkers, hebben bereikt. Dit werd ook duidelijk verwoord in de openingsspeech van de
voorzitter. Hoe wij gezamenlijk een fotoarchief hebben opgebouwd met ca. 37.000 foto’s, bijna
alle gedigitaliseerd. Een krantenknipselarchief met ca. 140.000 artikelen over Markelo en haar
inwoners. Deze zijn te vinden in de beeldbank van Mijn Stad Mijn Dorp van het Historisch
Centrum Overijssel (HCO), op de pagina van Markelo.
De complete Burgerlijke Stand is gedigitaliseerd (voor zover dit wettelijk is toegestaan),
alsmede de volkstellingen. Ook is er veel materiaal verzameld uit kerkelijke bronnen,
markeboeken en particuliere archieven. Uit al deze verzamelde gegevens heeft de Stichting
inmiddels al een zestal omvangrijke boeken kunnen samenstellen die de geschiedenis van de
marken van Markelo weergeven. Momenteel wordt er gewerkt aan een boek over de
geschiedenis van de marke Kerspel-Goor.
Een en ander brengt met zich mee dat steeds meer mensen de weg naar ons archief en
werkruimte weten te vinden. Zo hebben verschillende verenigingen hun archieven bij ons in
bewaring/gebruik gegeven, o.a. Kösters Koele, Ponnyclub, Mannenkoor, alsmede een deel van
het fotoarchief van G.F.Pluimers, waaronder ca. 300 pasfoto’s uit de periode 1940-1945. Uit al
deze bijdragen (waar we uiteraard heel blij mee zijn) kunnen we vaak artikelen distilleren die
geschikt zijn voor dit magazine, waardoor we Marclo’s Chronyke boeiend en levendig kunnen
houden.
In dit nummer hebben wij, naast het vervolg van de artikelen over dorpsuitbreiding en gewest
Twente, een artikel opgenomen over de gecrashte Duitse vliegtuigen in Markelo in de periode
1940-1945. Omdat het hier gaat over vliegtuigen van de vijand is daar in het verleden weinig
aandacht aan besteed. Het is echter wel een stuk geschiedenis van Markelo.
De redactie wenst u veel leesplezier.

Medewerkers van Stichting Heemkunde aan het werk in de Martinushof 24-3-2016
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Gewest Twente, deel 2

In de vorige uitgave van Marclo’s Chronyke hebben we iets verteld over onze regio Twente in de eerste vier eeuwen van de jaartelling, over gouwen, de
Graafschap Twente (803—1248), Landschap Twente, Marken en iets over
ontwikkelingen op het platteland tot in de 17e eeuw. We vervolgen met de
ontwikkeling van steden en dorpen, ‘handel en wandel’, het geloof, macht en
bestuursvormen.
Steden en dorpen in Twente
Verreweg de meeste mensen
woonden in verspreid liggende
boerderijen. Daarnaast waren er
enkele kerkdorpen. Sommige van
deze dorpen ontwikkelden zich tot
stadjes.

De oudste stad is Oldenzaal, waarvan het jaar
van stadsrechtverlening niet bekend is. Een
stedelijk voorrecht was de jaarmarkt waartoe
de bisschop in 1049 vergunning verleende.
Rond 1225 waren er naast Oldenzaal al andere
versterkte steden. Oldenzaal had toen ook al
een stadsmuur. De andere Twentse steden
hadden geen muren, alleen grachten, wallen en
palissades. In de vijftiende eeuw werden
verscheidene steden versterkt met een tweede
Lijst van havezaten in onze omgeving
Eerst
genoemd
in

Bestaand /
verdwenen

Oudst bekende
eigenaar of bewoner

Buurschap /
stad

Backenhagen

1581

Bestaand

Joh. De Brake

Deldenerbroek

Huis Diepenheim

1105

Bestaand

van Diepenheim

Diepenheim

Elsen
Heeckeren
Kevelham
Keppels

1188
1412
1389
1782

Verdwenen
Verdwenen

Arend Strubbe
van Deele
Joh. Van Beckum
Mulert

Elsen
Kerspel Goor
Kerspel Goor
Markelo

Nijenhuis

1457

Bestaand

Stycke

Diepenheim

Oldenhof
Olidam
Peckedam
Scherpenzeel
Stoevelaar

1046
1457
1506
1548
1457

Verdwenen

Verdwenen

Olydamme
Stycke
van Coeverden
van Coeverden

Markelo
Kerspel Goor
Diepenheim
Goor
Herike

Twickel

1347

Bestaand

van Twicclo

Deldeneresch

Warmelo

1457

Bestaand

van Warmelo

Diepenheim

Wegdam

1450

Bestaand

van Coeverden

Kerspel Goor

Weldam

1389

Bestaand

Westerflier

1046

Bestaand

Naam

Bestaand

Verdwenen

Verdwenen
Verdwenen
Verdwenen

Afbeelding

van den Weldamme Kerspel Goor

van Warmelo

De oudst bekende stadsrechtverleningen zijn
van Rijssen (1243) en Goor (1263). De stadjes
Goor, Delden (1404) en Enschede mochten
bovendien tol heffen. De meeste stadjes lagen
aan een belangrijke route over land.
Belangrijke routes waren die tussen Goor en
Coevorden, Deventer en Bentheim (langs
Wierden), Deventer en Münster (langs Holten,
Goor, Delden en Oldenzaal), Alstätte en
Deventer (langs Diepenheim) met een splitsing
naar Zutphen. Diepenheim en Almelo
ontstonden bij de burchten van de eigenaars
van de heerlijkheid en hadden waarschijnlijk
hun stadsrecht van deze lokale heersers
gekregen. De stadjes hadden in de eerste plaats
een regionale voorzienende functie op het
gebied van handel, levensmiddelen, diensten
en religie.

Stokkum

gracht. De vestingwerken van Oldenzaal
werden kort voor 1626 geheel gemoderniseerd.

Hessentransport

De verschillende verbindingswegen door
Twente dienden voor transport van goederen,
reizen van de heersende klasse en de
hoofdaders deden vooral dienst als
handelsroute (hessenweg). Langs de
hessenwegen reden hessenwagens, grote en
kleine, een soort reizende magazijnen met
allerlei handels-/koopwaar en ruilgoederen. De
handelswaar bestond onder andere uit linnen,
specerijen, wijnen en hout. Het hout ging
doorgaans van oost naar west, onder meer
bestemd voor scheepsbouw en funderingen
onder gebouwen.
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Behalve het transport over land waren ook
vele stroompjes en beken in Twente belangrijk
voor het verplaatsen van handelswaar. Zo was
de Vecht een belangrijke transportader voor
vervoer van Bentheimer steen dat onder meer
werd toegepast voor de bouw van kerken
(Utrechtse dom), vervaardiging van doop
vonten, paardentroggen, beeldhouwwerken en
grafstenen. De Schipbeek, in de middeleeuwen
ook wel de Markelose Schipbeek genoemd,
was een belangrijk vaarwater in zuidwest
Twente voor transport van goederen van / naar
Deventer. Er werd zelfs een verbinding
aangelegd –de Beusbergerwaterleiding– tussen
de Schipbeek en de Regge, hetgeen de positie
van Deventer versterkte en de stad Zwolle met
lede ogen moest aanzien. Vooral hout,
potaarde en houtskool ging richting Deventer
en levensmiddelen, zoals peulvruchten, vis en
kaas gingen retour.
Vanaf de Schipbeek, nabij de Roosdomsbrug,
liep hij langs het huidige voetbalterrein,
retentiebekken (nabij Koenderinkweg –
Roosdomsweg) en het Oabrahams venneke

De Beusberger waterleiding, vandaag de dag niet
meer dan een smal slootje en deels gedempt, werd
vroeger als waterweg gebruikt.

(nabij snackbar Toornsmit) waar volgens
overlevering een haventje was. Vervolgens
liep hij richting De Pot, waar hij onder de
naam Potlee verder ging richting Elsen/Herike.
De Potlee kwam uit in de Holtdijksbeek, die
uiteindelijk een aansluiting had op de Regge
ten noorden van Goor.
Dat er scheepvaart was werd bevestigd toen er
zo’n honderd jaar geleden nabij de
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Koenderinkweg de restanten van een zomp
(platbodem) werden opgegraven.
Langs de verkeersaders ontstonden allerlei
gasthuizen, pleisterplaatsen en herbergen,
waaronder in Goor en Delden een Sint
Annagasthuis, de pleisterplaats ‘Den Richter
van Kedingen’, herberg ‘De Pot’. Het was
belangrijk te overnachten op ‘sociaal
gecontroleerde’ plaatsen, omdat het reizen in
donker te riskant werd. Diefstal en overvallen
door rondtrekkende bendes waren geen
zeldzaamheid.

Ontwikkeling op het gebied
van Geloof

Over de religie van de Twentenaren
vóór de zevende eeuw ─ja, we gaan
opnieuw even terug in de tijd─ zijn
geen specifieke gegevens bekend.
Een priesterkaste met als taak de religieuze
cultuur vaste vorm te geven en over te dragen,
zoals bij de verwante Kelten de Druïden, was
er niet. Maar er leefde bij de meeste Germanen
–waartoe in dit verband ook de bewoners van
Twente moeten worden gerekend– wel een
eigen Germaanse mythologie op de
achtergrond. In de vorm van 'verhalen bij de
haard' over goden, helden en andere mythische
figuren werd het 'geloof' (in meerdere goden)
van de ene generatie op de andere door de
ouderen overgeleverd. Over het algemeen
geloofde men in meerdere werelden die met
elkaar in contact stonden; een godenwereld
met een oppergod, een onderwereld met
slangen, draken en andere mythische wezens,
en daartussen de mensenwereld.

De Germaanse goden waren:
Thui, de god van de hemel en van het gericht /
‘geding’ / ‘thing’, het woord dat nog voortleeft
in onze dinsdag en namen van plaatsen waar
recht werd gesproken; Dingplaats / Tijplaats /
Tijhuis / Tijdhof
Wodan, de oppergod, god van onder meer
licht en weldaad. De woensdag is van zijn
naam afgeleid.
Donar, god van donder, bliksem en
vruchtbaarheid. Dankzij hem hebben we
wekelijks een donderdag.
Frija, gemalin van Wodan, godin van jeugd en

schoonheid, schenkster van vrede en huwelijks
geluk. Haar naam leeft voort in de vrijdag.
Ostara, godin van de lente, het nieuwe leven
en de in het oosten opkomende zon.
Balder, god der hoogste zedelijke beginselen
en rechtvaardigheid.

Twente werd in de tweede helft van de 8e
eeuw, na de verovering door Karel Martel (689
-741), gekerstend, met andere woorden de
bewoners van dit landsdeel werden massaal
bekeerd van het
heidense geloof tot
het Christendom.
Missionarissen
waarvan wordt
vermoed dat ze in
Twente het
Christendom hebben
trachten te
verbreiden, zijn:
- Lebuïnus
Karel de Grote
(afkomstig van
Engeland, er zijn
trouwens ook Ieren die menen dat hij ook
van Ierse afkomst was, † ca. 773 te
Deventer),
- Marchelm (of Marcellinus van Deventer,
† 762) en
- Plechelmus (of Pleghelm, 8e E, afkomstig
van Ierland).
Tegen het voortdurende verzet van de Saksen
liet Karel de Grote een voorbeeld stellen bij
Verden. Hij liet enige duizenden Saksen
zonder veel omhaal terechtstellen. Er van
uitgaande dat Twente in die dagen hooguit
5.500 personen telden, geeft dit een idee van
de omvang van deze slachting. En dan te
bedenken dat velen –maar vast niet de
Twentenaren– Karel de Grote als heilige
vereerden…

Zoals reeds eerder vermeld, de bisschop van
Utrecht verwierf –vermoedelijk al in de 11e
eeuw– ook wéreldlijke macht in Twente. In de
Late Middeleeuwen was Twente verdeeld in
verschillende kerspels1. De parochiekerken
stonden in Almelo, Borne, Delden, Denekamp,
Een kerspel, als territorium deel uitmakend van de
kerkelijke organisatie van een bisdom. De begrenzing
ervan dateert veelal uit de 11e E of 12e E.
1
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Diepenheim,
Enschede, Goor,
Haaksbergen, Losser,
Markelo, Oldenzaal,
Ootmarsum, Rijssen,
Vriezenveen en
Wierden. Kapellen
stonden in Hengelo,
Tubbergen (sinds 1576
parochiekerk) en
Albergen (1371). De
parochiekerk van Almelo was oorspronkelijk
een kapel en dochterkerk van Ootmarsum (tot
1236) en kerk van Diepenheim was een
dochterkerk van Markelo (tot 1224).

Markelo is één van de oudste parochies van
Twente. De kerk was evenals de kerk van
Losser aan de Heilige Martinus
(patroonheilige Sint-Maarten) gewijd. Vroeger
was de kerk een bedevaartsoord, omdat er –zo
wordt beweerd– een partikel van het Heilig
Bloed werd vereerd. Nog andere elementen in
de classische verbodsbepalingen worden
genoemd: de 'afgodische steen',
muurschilderingen en het ex-voto2 van een
'geoffert wassen kint'.
Markelo was ook bekend omdat vele
bisschoppen van Utrecht hier door de Twentse
edelen werden ingehuldigd. Deze inhuldiging
was een erkenning van de bisschop als heer
van het Landschap Twente (13e E tot medio
15e E).

De oude kerk die door de reformatie in handen
kwam van de protestanten, bestond uit een
éénbeukig gotisch schip en werd in 1840
wegens bouwvalligheid gesloopt. Hierna werd
tegen de gespaard gebleven toren de nieuwe
Nederlands Hervormde kerk gebouwd. De
toren was voordien in 1730 door een hevige
brand geteisterd waarbij het houtwerk verloren
ging. De toren werd echter in verlaagde vorm
hersteld.
Heel Twente hoorde onder het bisdom
Utrecht / Het Sticht, behalve de buurschap
Markvelde, gelegen tussen de plaatsen

Een ex voto is een voorwerp –dikwijls ‘in de vorm
van’, hier dus van een kind– geplaatst bij een altaar of
een heiligenbeeld in een bedevaartsoord, een kerk of
een ander gewijd oord, als dank aan God of een heilige
voor een verkregen gunst.
2

Diepenheim, Hengevelde en Neede, in de
heerlijkheid Diepenheim, die onder het bisdom
Münster viel.
In de twaalfde eeuw werd er in Weerselo een
klooster gebouwd, Het Stift. In de 15e eeuw
vonden jongere kloosterstichtingen plaats in
Oldenzaal, Almelo en Albergen. Bedoelde
kloosters werden in de 17e eeuw, na de
Reformatie (16e E), opgeheven. Alleen het
Stift bleef als internaat voor ongehuwde
adellijke jongedames bestaan.

Sinds de veertiende eeuw kwamen vicarie
stichtingen3 voor in de parochiekerken. Dit
gebeurde vaak door lokale edelen die goederen
schonken om missen te laten lezen voor het
zielenheil van hun (voor)ouders èn henzelf.
De resolutie van 1598, die ervoor moest
zorgen dat de reformatie doorgang kon vinden,
bleek in onze regio
weinig uit te halen.
Van 1601 tot 1628
probeerde de
regionale
vergadering binnen
het protestants
kerkgenootschap,
de 'classis' van
Deventer grote druk
uit te oefenen om
de reformatie in
Twente door te
zetten. De tijd was
de katholieken
echter goedgezind;
omdat Spinola (een
militair strateeg,
geroemd door vriend en vijand, in dienst van
de Spaanse koning Filips III) Oldenzaal en
Groenlo (Grol) veroverde, werd heel Twente
in de eerste helft van de 17e eeuw weer
katholiek.
Een vicarie was in de (late) Middeleeuwen een afge
zonderd vermogen waarvan de opbrengst bestemd was
voor het levensonderhoud van een priester. De betref
fende vicaris moest daarvoor aan een bepaald altaar
een of meer heilige missen opdragen, in gebeden be
paalde personen gedenken en eventueel nog andere, in
de stichtingsbrief opgedragen, taken uitvoeren. Een
vicarie was een middeleeuwse rechtspersoon naar ker
kelijk èn wereldlijk recht, tegenwoordig een stichting.
3
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Men trok zich in die tijd niet zoveel aan van de
classis van Deventer. Zo kwam het voor dat
een voormalige pastoor na zijn afzetting soms
nog de katholieke mis celebreerde voor de
gelovigen.

de Stoute zijn onafhankelijkheid had
herwonnen.

Tekening van de Oude kerk te Markelo,

De Gelderse Oorlogen kunnen onder meer
worden onderscheiden in een aantal "veten":
de Saksische Vete (1514–'17), de Gelderse
Vete (1531–'34) en de Gravenvete (1534–'36)
en eindigden met de Derde Gelderse
Successieoorlog (1538-'43). Deze laatste
oorlog eindigde in het voordeel van de
Habsburgers.

De classis verbood echter alle soorten van
zogenaamde 'paapse afgoderij'. De grotendeels
nog katholiekgezinde bevolking die ook op
bedevaart ging naar het Heilige Bloedhuis in
de Martinuskerk (Markelo) waar een reliek
van het Heilige Bloed werd bewaard, werd op
straffe van grote geldboetes gedwongen om
niet deel te nemen aan deze "paapse" (roomskatholieke) gewoonten. Het bleef in onze regio
dan ook lange tijd woelig. Pas in latere jaren
zou men meer en meer tot het protestantisme
overgaan.

Twente wordt deel van
Overijssel

In de zestiende eeuw vonden in
Nederland, en met name in Holland,
Vlaanderen en Brabant, een reeks
conflicten plaats, waaronder de
Gelderse Oorlogen (1502-1543).
Deze waren onder meer een vervolg
op de Gelderse Onafhankelijkheidsoorlog die eraan voorafging en
waarin Gelre na de dood van Karel

De Gelderse Oorlogen kunnen gezien worden
als een zijtoneel van een groter conflict om de
heerschappij in Europa tussen Frankrijk en
Habsburg, dat weliswaar vooral in Italië werd
uitgevochten, maar een aantal afgeleide
problemen in de lage landen leidde tot de
machtsstrijd tussen drie partijen, te weten:
van de Habsburgse vorsten heersers over de
Bourgondische Nederlanden,
de Hertog van Gelre, Karel van Egmont, die
heerser was van het nog zelfstandige Gelre
(het huidige Gelderland, Noord Limburg, een
gebied in Duitsland en later ook Friesland en
Groningen) en de Bisschop van Utrecht, die
heerser was van het Oversticht (onder meer het
huidige Overijssel en Drente en Friesland en
Groningen prijs heeft moeten geven aan Karel
van Gelre).
Dit, terwijl De Bisschop van Utrecht steun
kreeg van de Habsburgers/Bourgondiërs en de
Hertog van Gelre gesteund werd door de
Fransen.

Met de focus op Twente in het hiervóór
geschetste tijdsbeeld kan worden vastgesteld
dat Twente tot 1528 deel uitmaakte van het
Oversticht, terwijl de Bisschop van Utrecht
sinds 1510 in oorlog verkeerde met hertog
Karel van Gelre. En omdat de Bisschop niet
bij machte was deze oorlog te beëindigen riep
hij in 1528 de hulp van de Rooms-Duitse
keizer uit het huis Habsburg, Karel V in. Deze
bleek wèl in staat de Geldersen te verjagen
waarop de Landschappen van het Oversticht
besloten keizer Karel V als hun heer te
aanvaarden.

Dit vormde het begin van de heerlijkheid
Overijssel waarin de oude Landschappen
Salland, Twente en het Land van Vollenhove
samen vertegenwoordigd waren. De keizer liet
zich in Overijssel vertegenwoordigen door
een stadhouder, die in de jaren 1528-'84
dezelfde was als van Friesland.
MARCLO’S CHRONYKE
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De Graafschap van Twente bleef weliswaar
bestaan, maar had in feite geen bestuurstaken
meer. De Landschappen –zo ook Twente–
bleven echter afzonderlijke bestuurlijke en

Karel V (1500 – 1558), hertog van Bourgondië
(1515-1558), koning van Spanje (1517-1556) en
keizer van het Heilige Roomse Rijk (1519-1558)

administratieve eenheden vormen binnen de
provincie.

De Drost van Twente werd benoemd door de
Staten van Overijssel. Voorwaarde was onder
meer dat hij een havezate moest hebben en lid
moest zijn van de Gereformeerde Kerk.

Oorlogsleed
Sinds de 12e en 13e eeuw hadden de
Twentenaren het al zwaar te verduren als
gevolg van de plunderingen, de moorden en
verkrachtingen door de manschappen van
moraalarme graven van Goor en de invallen en
bezettingen door de legers van Gelre. Steeds
weer werden de onschuldige, kwetsbare
mensen op het platteland het slachtoffer.
Zowel de materiële als immateriële schade
voor de bevolking was enorm groot; er

ontstond hongersnood hetgeen leidde tot
ziektes, epidemieën en sterfte. Er bleef
onvoldoende werkkracht over om de
boerderijen weer op orde te krijgen.

In de 15e eeuw was in onze regio opnieuw
sprake van ‘plondering, doodtslagen,
brandschatten, vrouwenkracht’ door de
troepen van Gelderse hertogen (Gelderse
Oorlogen). Hierdoor, maar ook als gevolg van
bedorven oogsten, raakten toen verschillende
erven ‘woeste ende verlaten’.

Begin 16e eeuw woedden de oorlogen en vetes
van Karel van Gelre, de Karel die terzijde
werd gestaan door zijn niet-zachtzinnige
veldheer Maarten van Rossem. Zijn devies
was dat de oorlog zichzelf moest betalen, dat
wil zeggen dat zijn krijgers geen soldij kregen
maar genoegen moesten nemen met een
aandeel in de geplunderde buit. Men werd
bijvoorbeeld voor de keus gesteld: òf een
plundering dan wel het afdragen van een
afkoopsom. Toen de Bisschop van Utrecht in
1528 de hulp van Karel V had ingeroepen om
de Geldersen uit (onder meer) Overijssel te
verjagen werd Twente opnieuw geteisterd door
oorlogsgeweld. Doordat Deventer in Staatse
handen en Oldenzaal in Spaanse handen bleef,
kwam het op de grens tussen deze gebieden
regelmatig tot militaire schermutselingen.
Niet alleen de Spaanse troepen, maar ook de
Staatse legers plunderden en maakten veel
kapot. Dikwijls paste men de tactiek van de
verschroeide aarde toe, opdat de vijand geen
voordeel zou hebben van aanwezige gewassen
en de vijand zich niet meer schuil kon houden
in struweel en bos.
Twente was door geweld en de pest verwoest
en er stonden nauwelijks gewassen meer op
het land.

Ook de toenmalige Bisschop van Münster,
Bernhard von Galen, ook wel "Bommen
Berend" genaamd, kwam meerdere keren in
Twente plunderen en dood en verderf zaaien.
In Groningen is deze Bommen Berend
overigens een gevierd man… (Groningsontzet)
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Bestuurlijke indeling van Landschap Twente

Het grootste deel van het platteland van Twente viel onder het drostambt
Twente. Kenmerkend voor het drostambt was de geringe macht en politieke
invloed voor de opkomende burger, ambachtslui en arbeiders in vergelijking
met de overmatige invloed en vooral de privileges van de adel en de hogere
geestelijkheid.

Een uitsnede van een zogenaamde Hottinger kaart uit 1783 met locatie van De Havezate "'t Huys ter Elssen". De
havezate Elsen, dat nooit meer is geweest dan een spieker (voorraadschuur), lag in de gelijknamige buurschap, iets
ten oosten van de huidige Rijssenseweg, aan de zuidkant van het verbindingsstuk Seinenweg – Scholendijk met de
Rijssenseweg

Drostambt, heerlijkheden en
steden

Er bestond derhalve op het platteland een grote
tegenstelling tussen de boerenstand en de
klasse der grootgrondbezitters, die op zijn
feodale rechten stond.
Zo kon een dorpsheer zowel de wetgevende en
rechterlijke macht als het dagelijkse bestuur in
een dorp uitoefenen. Tegelijkertijd bestond er
een grote mate van decentralisatie. Dit komt
onder meer tot uiting in een zeer grote variëteit
aan munteenheden, gewichten en maten, die in
nagenoeg alle gewesten anders waren. Het
drostambt was verdeeld in lagere
bestuurseenheden, de richterambten, die elk uit
een of meer buurschappen bestonden.
Aan het hoofd van een richterambt stond de
richter, doorgaans geassisteerd door
schepenen, borgemeesters en tal van andere
functionarissen. In deze regio werden
plattelandsgemeenten dikwijls schoutambt
genoemd, met een schout als hoogste
functionaris. Alleen bij Vriezenveen
(onderdeel van de heerlijkheid Almelo) sprak
men van een schoutambt.
In deze richterambten gold het landrecht.
Daarnaast waren er 8 stadsgerichten waar
stadsrecht gold. In essentie ging het bij
stadsrecht om het recht van de stad op eigen

rechtspraak; aan burgers werd het recht
verleend hun zaak te bepleiten voor een
rechtbank van ‘gelijken’. Dit, in plaats van
onderworpen te zijn aan het recht van de

Uitsnede van een oude kaart van Markelo, Havezate
‘Keppel’ ís te vinden onder in de figuur en
‘Oldenhof’ midden links.
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landheer. Er is dus sprake van stadsrecht en
niet van stadsrechten. Het landrecht was een
soortgelijk recht als het stadsrecht. Bedoelde
rechtsvormen vallen onder de categorie
Middeleeuws, feodaal recht. Landrecht kon
gelden voor een relatief klein gebied, voor een
gewest of zelfs voor een geheel land.
Als een plaats geen stadsrechten bezat, dan
gold het landrecht van het gebied waarin deze
lag. Over het algemeen werd uitgegaan van de
regel: 'stadsrecht breekt landrecht' m.a.w. als
het stadsrecht afweek van het landrecht, dan
ging het stadsrecht voor. Bij inhuldiging van
een nieuwe heer werden stads- en landrechten
opnieuw bevestigd.
Bijzondere rechtsgebieden waren Almelo,
Diepenheim en Haaksbergen. Deze drie
vormden aparte heerlijkheden binnen Twente.
Diepenheim en Almelo stammen reeds uit de
12e of 13e eeuw, maar Haaksbergen werd pas
in de 15e eeuw een aparte heerlijkheid.
Diepenheim en Haaksbergen hadden tot in de
17e eeuw een eigen drost. Onder de
heerlijkheid Almelo vielen zowel het
richterambt en het stadsgericht Almelo als het
schoutambt Vriezenveen. De heerlijkheid
Almelo wist zich tot het einde van de
Republiek (1795) te overeind te houden en
werd in 1754 zelfs een hoge heerlijkheid, een
zelfstandig gebied met eigen wetten en
rechtspraak. De landsheer bezat ook het recht
om lijfstraffen uit te delen en zelfs het recht
om misdadigers ter dood te veroordelen en te
laten executeren. Aan een hoge heerlijkheid

waren daarnaast ook nog de rechten verbonden
met betrekking tot jacht en visserij, het
molenrecht en de benoeming van dragers van
openbare ambten. Een belangrijke bron van
inkomsten was het tiendrecht, een vorm van
winstbelasting, waarbij men een deel van de
opbrengst diende te betalen. Oorspronkelijk
bedroeg dit een tiende deel, er zijn echter ook
andere fracties bekend.
Medio zeventiende eeuw werd Twente
omgeven door: in het noorden de
'Niedergrafschaft Bentheim', in het westen het
gewest Salland, in het zuiden de Heerlijkheid*
Borculo en in het oosten het Prinsbisdom
Münster** en het
'Obergrafschaft' (Graafschap) Bentheim'.
* De heerlijkheden waren een uitvloeisel van het

feodale leenstelsel, met name het 'in leen geven' van
de rechtsmacht door de vorst. De Heerlijkheid
Borculo was een 'hoge heerlijkheid', oftewel een
zelfstandig gebied met eigen wetten en rechtspraak,
in het noordoosten in het Graafschap Zutphen

** Het Prinsbisdom Münster was van 1180 tot 1803 een
Geestelijk vorstendom in het noordwesten van het
Heilige Roomse Rijk. Het Prinsbisdom werd als
wereldlijk gezag bestuurd door de bisschoppen van
Münster.

Het rechtsgebied Kedingen was ontstaan uit
vier gedeelten, want in het laatst van de 14e
eeuw was er nog sprake van de richters te
Wierden, Rijssen, Markelo en Goor. Deze vier
gedeelten hadden vermoedelijk hun oorsprong
in de middeleeuwse kerspels met diezelfde
naam.
In het begin van de15e eeuw verdwenen de

Richterambten binnen Landschap Twente
Hieronder is een lijst opgenomen van richterambten, terwijl bij een aantal tevens de bijbehorende
buurschappen en marken zijn vermeld.
Almelo
Enschede
Stadsgerichten
○ Wierden (met dorp)
Borne
Haaksbergen
waren:
○ Ypelo
Delden, waaronder vie
● Almelo
Kedingen, met de
○ Zuna (marke Notter
len, de buurschappen:
buurschappen:
● Delden
en Zuna)
○ Azelo
○ Elsen
● Diepenheim
○ Beckum
○ Enter (met dorp)
● Enschede
○ Bentelo
○ Herike (marke Stok
● Goor
○ Deldenerbroek
kum en Herike)
Oldenzaal
(Grote Boermarke
● Oldenzaal
○ Kerspel Goor
Ootmarsum
○ Markelo (met dorp)
van Delden)
● Ootmarsum
Vriezenveen
○ Notter (marke Notter
● Rijssen
Diepenheim, waarvan
de volgende buurschap
pen deel uitmaakten:
○ Diepenheim (met
dorp)
○ Markvelde

en Zuna)
○ Rectum
○ Stokkum (marke
Stokkum en Herike)
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richters van Wierden en Markelo en sprak men
alleen nog van die van Rijssen en Goor. In
1414 werd door de bisschop één richter
aangesteld voor Goor èn Rijssen. De benaming
'richter op Keyghen' kwam voor het eerst voor
in 1439, toen Wigbolt van Warmelo het ambt
uitoefende. En in 1443 werd hij richter van
Kedingerland genoemd. De naam Kedingen
was oorspronkelijk mogelijk gerelateerd aan
de familienaam Keding, die onder de
borgmannen van Goor voorkomt.

Markelo vormden. De vele havezaten in
het richterambt Kedingen lagen in de
kerspels Rijssen, Markelo en Goor. De
havezate Oldenhof behoorde onder
Markelo, de Stoevelaar onder Herike en
Hekeren, Olidam, Kevelham, Wegdam en
Weldam lagen in een gebied met de naam
Kerspel Goor.

Het kerspel Wierden bestond uit de marken
Wierden en Hoge Heksel, tot het kerspel
Rijssen werden gerekend de marken Notter en
Zuna, Rectum, Ypelo, Enter, Rijssen en Elsen.
Het kerspel Markelo bestond uit de marken
Markelo, Stokkum en Herike en het kerspel
Goor bestond uit de marke Goor, omvattende
het zogenoemde Kerspel Goor. De
oorspronkelijke kernen Rijssen en Goor vielen
geografisch wel binnen het richterambt, maar
juridisch vormden zij aparte rechtsgebieden, te
vergelijken met steden.
In 1811 werd het gehele richterambt
opgesplitst in de gemeenten Wierden, Rijssen,
Goor. De gemeente Goor werd in 1818
gesplitst in de gemeenten Goor en Markelo.
De nieuwe gemeente Goor behield slechts het
oude rechtsgebied van de stad Goor, terwijl de
overige gebieden de nieuwe gemeente

Richterambt Kedingen met geografisch separate rechtsgebieden Rijssen en Goor

Beusberger Waterleiding

Handel en wandel in het oude Twente

Verreweg de meeste mensen woonden in verspreid liggende boerderijen.
Daarnaast waren er enkele kerkdorpen. Sommige van deze dorpen
ontwikkelden zich tot stadjes.
De oudst bekende stadsrechtverleningen in
Twente zijn van Rijssen (1243) en Goor
(1263). De stadjes Goor, Delden (1404) en
Enschede mochten bovendien tol heffen. De
meeste stadjes lagen aan een belangrijke route
over land. Belangrijke routes waren die tussen
Goor en Coevorden, Deventer en Bentheim
(langs Wierden), Deventer en Münster (langs
Holten, Goor, Delden en Oldenzaal), Alstätte
en Deventer (langs Diepenheim) met een

splitsing naar Zutphen. De stadjes hadden
in de eerste plaats een regionale functie
qua voorzieningen op het gebied van
handel, levensmiddelen, diensten en
religie. De verschillende
verbindingswegen door Twente dienden
voor transport van goederen en reizen van
de heersende klasse. De hoofdaders deden
vooral dienst als handelsroute /
hessenweg en als postweg. De
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handelswaar bestond onder andere uit
linnen, specerijen, wijnen en hout.

Behalve het transport over land waren in de
middeleeuwen ook vele stroompjes en beken
in Twente belangrijk voor het verplaatsen
van handelswaar. Zo was de noordelijker
gelegen Vecht een belangrijke transportader
en de “Marckelsche Becke”, oftewel de
Schipbeek een belangrijk vaarwater in
zuidwest Twente. Het transport van
goederen over de Marckelsche Becke was
belangrijk voor Deventer, de Vecht waarin
onder meer de Regge uitkomt, was
belangrijk voor Zwolle. Oorspronkelijk
ontsprong de Marckelsche Becke ergens in
het Stokkumer broek en mondde hij bij
Deventer uit in de IJssel.
Vanuit Deventer werd de Marckelsche
Becke door kanalisatie steeds verder
stroomopwaarts voor schepen bevaarbaar
gemaakt, een ingreep waaraan de naam
Schipbeek werd ontleend. Aanvankelijk om
de aanvoer van turf uit het Bathmense broek
mogelijk te maken, vervolgens om
bevaarbare verbindingen te krijgen met de
versterkte huizen Arkelstein bij Bathmen,
Waardenburg bij Holten en Westervlier ten
zuiden van Diepenheim. Vooral hout,
potaarde en houtskool ging richting
Deventer en levensmiddelen, zoals
peulvruchten, vis en kaas kwamen retour.
Ook ontstond er een verbinding met
Markelo via de aftakking, die later de
“Beusberger waterleiding” zou worden
genoemd.

De Beusbergerwaterleiding liep vanaf de
Schipbeek door een laag gelegen gebied
tussen twee hoger gelegen esgronden door.
In het laag gelegen gebied stond bijna
continu water. Het bevaarbaar maken was
‘slechts’ een kwestie van het graven van een
geul, een geul die zowel diende voor het
laten afvloeien in het stroomgebied als het
afvoeren van water uit Markelo.
Er is veel discussie geweest over de
bevaarbaarheid van de
Beusbergerwaterleiding. Toch is het
aannemelijk dat deze waterweg is bevaren.
Deze bewering wordt gesterkt door Drs. G.J.
Schutten in Brummen, auteur van o.a. het
bekende boek “Varen waar geen water is”.
De resultaten van zijn onderzoek, dat hij
samen met wijlen Teun Rothman verrichtte,

bevestigen de aanname. Dit, samen met een
artikel van de waterstaatdeskundige Ir. D.M.
van der Schrier, heeft geleid tot de volgende
beschrijving:

Begin 1600 had de Stad Deventer zich veel
moeite getroost om de Schipbeek weer beter
bevaarbaar te maken, zodat men gemakkelijker
vanaf Deventer, via het Westerflier richting
Goor kon varen. Deze verbinding was er
trouwens al in 1402, toen de Schipbeek vanaf
Markelo werd doorgetrokken tot aan de
bovenloop van de Regge, mogelijk geworden.
Het echt goed bevaarbaar maken van die
verbinding duurde nog tot begin 16e eeuw,
toen in het Westerflier een sluis werd
gebouwd.
Veel strijd ontstond er tussen de steden
Deventer en Zwolle over de watervoeding van
de Schipbeek (Deventer belang) en de voeding
van de Regge (Zwols belang) vanuit de
bovenliggende rivieren Buurserbeek en
Berkel. Er werd zelfs gevochten in het
Westerflier, dammen werden doorgestoken en
sluizen werden vernield.
De stadsregering van Deventer had in 1629 de
buik vol van alle trammelant over de vaarweg
via Westerflier, Diepenheim en Goor naar
Twente. Men dacht een oplossing gevonden te
hebben door te besluiten om een nieuwe
vaarverbinding tussen de Schipbeek en de
Regge te laten graven.

De Beusberger waterleiding, vandaag de dag niet
meer dan een smal slootje en deels gedempt, werd
vroeger als waterweg gebruikt.

Ingenieur Nicolaas Schelkerken kreeg, volgens
een akte van 13 oktober 1629, van de Stad
Deventer de opdracht om een “nieuwe Grifte
of Beek” te laten graven “vanaf Roosdomp,
langes Markel, door Beusenberg, langes
Harke op Goor”. De Stad Deventer verzocht
in het bewuste archiefstuk alle magistraten en
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Toornsmit), waar volgens overlevering een
haventje was en verder evenwijdig aan de
huidige Gerst- en Boekweitstraat richting
herberg De Pot. Onder de naam Potlee /
Potbeek liep hij richting Elsen/Herike waar hij
overging in de Holtdijksbeek, die uiteindelijk
een aansluiting had op de Regge ten noorden
van Goor.

Medio 1630 was de vaart blijkbaar gereed en
vond er een inspectie plaats. Uit het bewaard
gebleven rapport blijken grote delen
onvoldoende diep te zijn. Er was zelfs een vak
waar de uitgegraven grond te dicht op de oever
was gelegd. In het verslag hierover wordt ook
“de Pott” genoemd. In de periode van oktober
1630 tot in 1632 zijn nog allerlei verbeteringen
aangebracht.

Uitsnede van de Kadastrale Verzamelkaart van de gemeente Markelo 1825 de Beusberger waterleiding is
hier rood ingekleurd

Op 9 oktober 1632 werden de werkzaamheden
aan de Potbeek bezichtigd door enige heren
van de Deventer magistraat en een landmeter.
Het verslag van die bezichtiging vinden we in
een bewaard gebleven verslag van
“waterpassingen”.

richters van het land van Twente om, tegen
betaling, “opt spoedichste” voor het
benodigde werkvolk te zorgen. Zeker is het
stadje Goor ook om een financiële bijdrage
gevraagd, want
er is een brief waarin Goor omstandig
uiteenzet wat het stadsbestuur en de burgers
allemaal al deden aan het verbeteren en
bekaden van hun beek (de Regge) vanaf de
Goorse sluis tot aan de Zeldammer beek.

Het tracé van de Beusberger waterleiding.
Vanaf de Schipbeek, zo’n 300 meter ten zuidoosten vanaf de Roosdomsbrug, liep hij -de
Vlierweg en de Leeftinkweg kruisend- door het
Beusbergervlier langs het huidige
voetbalterrein bij Voorts de Traastweg
kruisend, langs het retentiebekken nabij
Koenderinkweg – Roosdomsweg vervolgens
kronkelde hij tussen de voormalige
boerderijen1 in het gebied van de huidige
Markelose woonwijk Beusbergen door. Nabij
de Goorseweg ging het verder langs het
tegenwoordige Papenveld, langs het
Oabrahamsvenneke (nabij snackbar
____________
De erven Angstus, Dijkink, Greve, Wansink, Smitjans,
Kremers en Wevers.

De waterpassing van 1632

De eerste waterpassing begon bij Gelekink
(voormalige boerderij Gelkink die stond in de
nabijheid van de huidige retentievijver aan de
Roosdomsweg). Deze waterpassing heeft een
lengte van 920 treden (ca. 828 meter) en geeft
eerst een stijging over 810 treden van maar
liefst 3 voet 7 duim (ca. 1,13 meter) en daarna
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een daling over 110 treden (ca. 100 meter) van
1 voet 1 duim (34 cm.). De tweede
waterpassing is lang 511 treden (460 meter) en
stijgt over 324 meter 2 voet 7 duim (ca. 81
cm.) en daalt daarna vervolgens weer over 136
meter met 2,75 duim (7 cm). Deze tweede
waterpassing begint tegenover het
“pottshuisken” en eindigt bij de brug, vanwaar
het water “nhectareGoer tho loptt”.
De genoemde brug lag, nabij de
huidige boerderij De Moes, in de
latere postweg van Deventer via Goor
naar Oldenzaal.

aan Zwolle werden toegezonden, in verband
met een juridische strijd over de waterwegen,
is onder meer te lezen “dat de Stad Deventer
in ’t Jaar 1630 heeft doen graven een Nieuwe
Grifte of Beek uit de Schipbeek, langes Markel
na Goor”. Verder lezen we in dezelfde
stukken “Dog welke Grift verlaten is, wanneer
door die gedurige verzoeken en instantiën der

Een passage in het rapport, die iets
zegt over de hoogte van de brug,
vermeldt dat de landmeter zijn derde
“stoxken” “onder die brugge” heeft
geplaatst. Dat zou wijzen op een niet
al te hoog gelegen vaste brug, waar
een pot (de voorloper van een zomp)
alleen maar met gestreken mast kon
passeren.

Deze waterpassingen duidden op dat
moment op het niet-bevaarbaar zijn
van het gegraven water. Ondanks de
negatieve uitkomst van het rapport
moeten de Deventernaren de moed
Loop van de Beusbergerwaterleiding / Potbeek door Beusbergen omstreeks 1800.
niet hebben opgegeven. Maar helaas
over aanvullende werkzaamheden,
Steden Diepenheim en Goor, en der aldaar
zoals bijvoorbeeld het maken van sluizen,
wonende Heeren Eedelen de vaart wederom
verlaten e.d. zwijgen de archieven.
langs Diepenheim gebragt is geworden”.
Dat er scheepvaart was werd bevestigd toen er
De echte waarheid over de problemen
zo’n honderd jaar geleden nabij de
betreffende de scheepvaart via het Westerflier
Koenderinkweg de restanten van een zomp
naar Goor, blijkt uit een akte van 1644:
(platbodem) werden opgegraven.
Deventer had namelijk het betalen van tol in
Om de bevaarbaarheid te bevorderen werd het
het verleden “verweigert” (verboden), met als
‘natte profiel’ in het tracé Beusberger
gevolg verwaarlozing en het onbevaarbaar
waterleiding – Potlee – Holtdijksbeek
geraken van de Regge langs Diepenheim.
meerdere malen vergroot. Een nadeel echter
Waarschijnlijk was deze tolkwestie de ware
bij het graven van een geul in een nat gebied
aanleiding voor het aanleggen van een nieuwe
is, dat het water gemakkelijker zijn weg vindt
vaarweg langs de Pot.
naar lager gelegen wateren of gebieden. Het is
In de akte van 1644 lezen we verder dat
niet bekend hoe de bevaarbaarheid werd
Deventer aan Diepenheim 350 Carolus
bevorderd. Mogelijk zijn er op enkele plaatsen
guldens zal betalen, als afkoop van de
dammen (verlaat) aangelegd, bijvoorbeeld in
tolgelden. Bovendien zal Deventer de vaarweg
kruisingen met wegen (voorde), waar de
herstellen en ook zorgen voor het maken en
schuiten overheen getrokken werden. In
onderhouden van twee bruggen.
drogere perioden werden de schuiten soms ook
door man- of paardenkracht ─slepend door de
Uit het feit dat Deventer in 1644 zoveel geld
blubber op de bodem van de geul─
ging besteden om de oude vaarweg via
voortgetrokken. Duidelijk is dat het succes van
Diepenheim weer in gebruik te kunnen nemen,
deze vaarweg zo gezegd niet meeviel.
moeten we concluderen dat men niet meer
geloofde in succes van de route langs De Pot.
In archiefstukken die in 1750 door Deventer
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Verbetering Beusberger waterleiding op voormalig
voetbalterrein 1959

De route langs De Pot ten noordoosten van
Markelo werd na ruim twaalf jaar modderen
niet meer gebruikt. Wèl zal het deel tussen de
Schipbeek en Markelo nog gebruikt zijn. De
Beusbergerwaterleiding, die vermoedelijk tot
het haventje (Oabrahamsvenneke) in Markelo
bevaarbaar was.

De naam Potbeek
De naam Potbeek zou afgeleid kunnen zijn van
het scheepstype met de naam pot, zoals er een
Potlee bestaat (tussen Regge en Zeldam). De
pot is een voorloper van de zomp, een
“platboomd” vaartuig, waarmee vracht over de
Regge werd getransporteerd.
Een andere, zeer plausibele verklaring zou de
vernoeming kunnen zijn naar de herberg ‘De
Pot’. Op een kaart van 1656 staat bij het punt
waar de Potbeek (Beusbergerwaterleiding)
uitkomt op de Schipbeek: “beke na die
Potbrugge”. De herberg De Pot bestaat al, met
die naam, vanaf de 16e eeuw, dus voordat er
met potten gevaren werd in de Pothoek. De
herberg ligt niet ver van de plaats waar de
oude Postweg van Deventer naar Oldenzaal
het dal van de Potbeek (via een voorde of
brug) passeerde en waar ongeveer de
waterscheiding ligt tussen de stroomgebieden
van de Regge en de Schipbeek. Het is dus een
logische locatie voor een ‘sociaal
gecontroleerde’ gelegenheid om te
overnachten voor handelsreizigers en een
strategische plaats voor een herberg of ‘kroeg’.

Korte recapitulatie

Het staat dus vast dat Deventer in de jaren
1630, 1631 en 1632 een nieuwe vaarweg, de
Potbeek, heeft aangelegd van de Schipbeek
naar de Regge langs Markelo en Herike naar
Goor. De belangrijkste reden van de aanleg
was het heffen van tolgeld door Diepenheim
op de oude vaarweg aldaar. Hoewel het
nergens zo staat, is de Potbeek mislukt, omdat
het niet mogelijk bleek de hoogte in de
Pothoek voldoende diep te ontgraven. In 1644
kocht Deventer de Diepenheimse tol af en ging
deze stad over tot herstel van de oude
vaarweg. Ongetwijfeld betekende dit het einde
van het bevaren van de Schipbeek naar de
Regge via de Pothoek.
Varen van de Schipbeek tot aan het dorp
Markelo heeft waarschijnlijk langer
plaatsgevonden. Vele jaren terug is in de
oorspronkelijke bedding van de vroegere
Potbeek / Beusbergerwaterleiding, nabij de
tegenwoordige Koenderinkweg, een
─vermoedelijk gezonken─ zomp opgegraven.
Een aantal planken hiervan is door boer
Meengs gebruikt bij de bouw van een nieuwe
schuur.

Wegen en vaarwegen omstreeks 1830. Er is geen
verbinding getekend tussen Potbeek en Holtdijksbeek. De
gestippelde wegen geven de nieuwaangelegde wegen
weer; de getrokken lijnen de oude wegen.
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Nog een slachtoffer

In ons nummer van april 2015 hebben wij een artikel geplaatst over een geboren Markeloër, Hendrik van Regteren, die in 1942 in een Duits gevangenkamp gestorven is. Bij weinigen in Markelo is bekend dat er nog meerdere
personen, die hun roots in Markelo hadden liggen, hun leven lieten in een
concentratiekamp. Onlangs hebben we ontdekt dat er nog een in Markelo
geboren persoon, overleden is in een concentratiekamp.
Het betreft
hier
Hermannus
(Herman)
Broekmaat,
geboren op 6
april 1906 in
het Westerflier
(nabij Cafe De
Viersprong),
als zoon van
Jan Broekmaat
en Gerdina
Hendrika
Schoolfoto van Herman
Antink. Hij
ging in
Diepenheim naar school. Herman is later
verhuisd naar Neede waar hij woonde aan de
Blikweg.

Herman
werd op 8
juni 1944
opgepakt
door de
S.D. en
heeft bij
deze
nachtelijke
overval zijn
eigen
schuilplaats
niet meer
kunnen
bereiken.

Herman Broekmaat

Na zijn arrestatie werd hij op transport gesteld
en is op 15 december 1944 in het Duitse
concentratiekamp Buchenwald overleden.

Buchenwald

Herman heeft zich vanaf het
begin van de oorlog
beziggehouden met het
onderbrengen van joodse- en
andere onderduikers. Samen met
Ds. Meima en zijn vrouwen was
hij één der eerste verzetsmensen
in Neede die zich met de
onderduikers bezighield.
Broekmaat werkte nauw samen
met de landelijke
onderduikerorganisatie van
mevrouw Kuipers- Rietberg
(Tante Riek) uit Winterswijk en
Ds. Slomp (Frits de Zwerver).
Herman had in zijn huis een
ondergrondse schuilplaats voor
onderduikers gemaakt. Ook
waren bij hem thuis wapens
verborgen. Hij was K.P.-er (lid
van een knokploeg) en sinds
1943 aan de L.O. (Landelijke
Organisatie) verbonden.

Onderkomen van de gevangenen in Buchenwald
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Luchtoorlog boven Markelo
Markelo mag volgens de archeologen en historici wel meer dan elfhonderd
jaar oud zijn, slechts vijf jaar hiervan zijn in het recente verleden en ook nu
nog, in het geheugen van vele inwoners gegrift: de periode 1940-1945.
Hoewel deze donkere periode al weer zeventig jaar achter ons ligt worden
wij telkens daar opnieuw aan herinnerd hetzij door nieuwe vondsten,
archiefgegevens of de vele herdenkingen.
De Stichting Heemkunde Markelo heeft al vele malen over deze periode
gepubliceerd (zie ook Marclo’s Chronyke van april 2013).Wij willen in dit
nummer het onderwerp “neergestorte Duitse vliegtuigen in Markelo” nader
belichten omdat dit ook tot de geschiedenis van Markelo behoort. Tot nu is
door ons daar nooit over geschreven. Ten eerste omdat het de vijand betrof
en ten tweede waren hierover weinig gegevens bekend. Nu de laatste jaren,
mede door de digitalisering, vele archieven (ook de Duitse) toegankelijker
zijn geworden, hebben een paar van onze medewerkers zich daarin verdiept
en de gevonden gegevens vastgelegd. Hoewel er nog een aantal vragen
overblijven, willen wij de gevonden resultaten alvast publiceren. Dit doen wij
met enige schroom omdat wij ook namen noemen van piloten die in de ogen
van de Nazi’s ongelofelijk helden waren, maar in onze ogen misdadigers.
Denk maar even aan het bombardement van Rotterdam.
1 november 1944
“We waren die middag buiten op de weg aan
het spelen toen we vliegtuigen in de lucht
hoorden en meteen een geknetter. We wisten
toen al wel zoveel, dat er een luchtgevecht aan
de gang was. Meteen hoorden we ook geraas,
richting Hotel De Herikerberg. Evenals de
meeste jongens waren wij uiteraard
nieuwsgierig en renden die kant op. Het
vliegtuig was neergekomen op het heideveld
(netteveeld) aan de Driebelterweg.

Neergestorte Messerschmitt. Dit model is ook
neeergestort op het toenmalige heideveld (Netteveeld)
aan de Driebelterweg

Tegelijk met ons arriveerden ook al Duitse
soldaten die het terrein tot verboden gebied
verklaarden. Het duurde niet zolang of er

kwam ook al een Duitse vrachtwagen. Uit de
geruchten die we naderhand hoorden zou het
om een Duits vliegtuig gaan”. Dit alles vertelt
ons de toen 10-jarige P. Hellinga wonende aan
de Potdijk, toen nog zandweg. Inderdaad ging
het om een Duits vliegtuig en dat de Duitsers
er zo snel bij waren had als reden dat dit
vliegtuig was uitgerust met een straalmotor, de
Messerschmitt Me 262 die later de bijnaam
kreeg van Schwalbe / Sturmvogel.

Messerschmitt Me 262
Al in 1938, dus nog voordat de oorlog uitbrak
waren de Duitsers al begonnen met de
ontwikkeling van de Me 262. Het duurde nog
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tot april 1941 voordat de eerste testvlucht werd
gemaakt. Deze test maakte duidelijk dat het
vliegtuig nog lang niet klaar was voor gebruik.
Het duurde tot 1943 eer er weer een testvlucht
werd gedaan, door de beroemde testpiloot
Fritz Wendel, die succesvol verliep. Op
verschillende plaatsen werden er kleine
aantallen gebouwd maar dat zette geen zoden
aan de dijk. De geallieerden bombardeerden in
toenemende mate Duitse steden en vooral
fabrieken, waaronder ook vliegtuigfabrieken.
Om ze in series te bouwen hadden ze een
veilige plek nodig, maar waar? Ze hadden een
plek nodig waar de geallieerden niet bij
konden en vonden deze in een mijn, ongeveer
230 km ten zuidwesten van Berlijn. In deze
mijn werd een fabriek gebouwd onder leiding
van de Nazi Fritz Sauckel, die ook baas was
over de dwangarbeiders.
In totaal werden 12.000 dwangarbeiders aan
het werk gezet om deze fabriek te bouwen. De
omstandigheden waren verschrikkelijk en
levensgevaarlijk. Ongeveer 1500
dwangarbeiders kwamen hierbij om. De Nazi’s

Dwangarbeiders die het zware werk moesten doen

wilden 750 Me 262’s per maand bouwen maar
de bouw van de fabriek duurde veel langer dan
ze hadden gehoopt. In de winter van 1944 was
de fabriek nog steeds niet klaar. Pas in maart
1945 hadden de Duitsers meer toestellen
gebouwd. Ook bouwden dwangarbeiders nog
een fabriek in Mühldorf am Inn, waarbij ca.
4000 dwangarbeiders om kwamen,
voornamelijk joden.
Hitler wilde aanvankelijk de Me 262
gebruiken als jachtbommenwerper maar
veranderde later van mening. Op 20 september
1944 stemde Hitler toe dat de Me 262 ingezet
zou worden als jager. Het eerste wat General
der Jagdflieger Adolf Galland (zie kader)
deed, was de eenheden die overal verspreid
stonden onder te brengen op de vliegvelden
Achmer en Hesepe nabij Osnabrück. Hier

werd een operationele trainingseenheid
gevormd met de naam
Ergangzungsjagdgeschwader 2, afgekort EJG
2. Hieruit werd een commando gevormd onder
leiding van Walter Nowotny. (zie kader)
Adolf Galland, geboren 19 maart 1912 te
Remagen was een beroemde Duitse
gevechtspiloot en legerleider uit de
Tweede Wereldoorlog. Hij verwierf grote
bekendheid tijdens de Slag om Engeland.
Later werd hij benoemd tot generaal en
werd opperbevelhebber van alle Duitse
jachtpiloten. Na de oorlog hielp Galland
mee aan de wederopbouw van de nieuwe
Duitse luchtmacht en gaf les aan jonge Duitse piloten en
schreef boeken over vliegmanoeuvres.

Walter Nowotny, geb. in 1920
was een Oostenrijkse jachtvlieger
en trad na de inlijving van
Oostenrijk toe tot de Duitse
Luftwaffe. Hier werd hij opgeleid
tot gevechtsvlieger. Op 23 juli
1941 behaalde hij zijn eerste
zege in een luchtgevecht aan het Oostfront.
Enkele dagen later gelukte het hem om drie
vliegtuigen op één dag neer te schieten. In
september 1942 had hij al 56 luchtgevechten
gewonnen, waarvan zeven op één dag. Op 15
juni1943 schoot hij zijn 100e tegenstander
neer. In oktober 1943 bedwong hij op zijn
421e missie zijn 250e tegenstander. In juli
1944 werd hij commandeur van de eerste
eenheid die met de nieuwe Messerschmitt ME
262 werd uitgerust. Op 1 september 1944
werd hij tot majoor bevorderd en schoot met
de Me 262 twee zware bommenwerpers van
het type Boeing B-17 neer. Tijdens een
luchtgevecht op 8 november 1944 werd bij de
landingsbaan van Achmer zijn machine door
een escadrille Mustang onderschept en
neergeschoten. Doordat zijn parachute bleef
hangen aan de stuurknuppel sleurde de
machine hem mee de dood in. Nowotny heeft
in 443 missies 258 geallieerde vliegtuigen
neergeschoten, waarvan drie met de Me 262.
Driebelterweg
De straaljager Messerschmitt Me 262 met het
serienummer 110.386 die op 1 november 1944
’s middags om 14.23 uur een soort
noodlanding maakte aan de Driebelterweg,
was afkomstig van het vliegveld Achmer. De
piloot van dit vliegtuig was Willi Banzhaff,
geboren 27 november 1923 in Stuttgart, die op
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29 september 1944 gestationeerd werd op dit
vliegveld. Hij overleefde deze crash.
In de verschillende archiefstukken, ondermeer
in een verslag van de bemanning van een
bommenwerper, wordt melding gemaakt dat
piloot Banzhaff kort voor zijn eigen crash nog
een jachtvliegtuig van de geallieerden heeft
neergeschoten. Dit vliegtuig was een Mustang
P 51 met als piloot Lt. Denis Alison.
Na veel researchwerk komt het volgende beeld
naar voren:

Formatie bommenwerpers zoals die dagelijks over ons
land vlogen om Duitse fabrieken te bombarderen

Dagelijks vlogen formaties bommenwerpers
over Markelo om Duitse steden te
bombarderen. Een van deze steden was
ondermeer Gelsenkirchen in het Rurhgebied
waar veel industrie gevestigd was. Uit het
stadsarchief van Gelsenkirchen blijkt dat in de
periode 1940 – 1945 deze stad 184 keer is
gebombardeerd, waarbij 22.885 ton aan
bommen is uitgeworpen (het laatste
bombardement was op 30 maart 1945)
Een van deze bombardementen vond plaats op
1 november 1944 en werd uitgevoerd door
een groep B-24 bommenwerpers onder leiding

Denis J. “Spike”Alison, die op de terugweg naar
Engeland werd neergeschoten

van Lt. Everett Jones. Deze formatie werd
begeleidt door de jachtvliegtuigen van de
20stee Fighter Group, onder leiding van Capt.
James Herbert, waarvan Lt. Alison deel
uitmaakte. Tijdens dit bombardement kreeg de
B 24 van piloot Steve Blake problemen met
een der motoren waardoor deze motor werd
uitgeschakeld en de piloot lager ging vliegen.
Lt. Alison zag dit en begeleide het vliegtuig.
Een bemanningslid melde hier het volgende
over:” De P-51 vloog naast onze linkervleugel,
er was een flits en de P-51 ging in allerlei
draaiingen en tuimelde uit de lucht. Ik denk
niet dat Alison wist wat hem overkwam”. De
Mustang kwam brandend neer in de buurt van
Legden en Alison werd in eerste instantie
begraven op het nabij gelegen rooms-katholiek
kerkhof.
Kort daarna wordt de ME 262
van Banzhaff neergeschoten
door Lt. Walter Groce en Bill
Gerbe en kwam terecht aan de
Driebelterweg.
De Duitse piloot Willi
Banzhaff ging een dag later
alweer de lucht in maar werd
op 4 november 1944 boven de
Lüneburgerheide
Willi Banzhaff
neergeschoten door RAF
Wing Commander J.B.Wray van de 122ste
Wing. Banzhaff is begraven in
Schneverdingen. Opvallend is dat Banzhaff
zelf het neerschieten van Alison niet heeft
geclaimd.
Dijkerhoek, 20 juli 1943
In 1943 werden de geallieerde
bombardementen op de Duitse industrie steeds
heviger, terwijl de Duitse Luftwaffe alles op
alles zet om deze bombardementen te
verhinderen. Ons land werd bezaaid met radar,
zoeklichten en afweergeschut. Ook de Duitse
jachtvliegtuigen waren zeer actief. Dit alles
had tot gevolg dat in 1943 in Markelo drie
geallieerde bommenwerpers (zie ook Marclo’s
Chronyke van april 2013) en twee Duitse
jagers neerstorten.
Op 20 juli 1943 stortte een Duitse jager, een
Ar 66, neer in een weide naast het huis van
G.J. Nijkamp (Dijkerman) aan de Larenseweg.
De piloot die nog tijdig uit het vliegtuig weet
te springen komt met zijn parachute terecht in
een weide aan de andere kant van de
Larenseweg in de Havelanden. De naam van
de piloot hebben wij niet kunnen achterhalen.
De Arado Ar 66 was een gevechts- en
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trainings-vliegtuig dat door de Duitsers in
de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt.
Vanaf 1943 werd dit vliegtuig ook gebruikt
aan het Oostfront. De Arado Ar 66 was
een dubbeldekker en ontwikkeld door Walter
Rethel.

Erve Dijkerman waar, in de weide schuin voor het huis,
de Duitse jager neerstortte

De Focke-Wulf Fw 190 was een
eenmotorig jachtvliegtuig dat door
de Luftwaffe tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd ingezet. De ontwerper
was Kurt Tank. Hij werkte samen met een
team van
ontwerpers en een
combinatie van
ingenieurs die ook
piloten waren. Hij
hechtte veel
belang aan
piloten die zich in technische termen van de
problemen konden uitdrukken.
Het eerste prototype vloog op 1 juni 1939 en
bleek over goede kwaliteiten te beschikken,
zoals goed zicht, een hoge snelheid, een
stabiel landingsgestel en een voor die tijd
uitstekende bestuurbaarheid. De bewapening
was fenomenaal te noemen. Er zijn in totaal
circa 20.000 stuks gebouwd.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog is de Fw 190
in Nederland gestationeerd geweest op de
Fliegerhorst Deelen in de 4e Gruppe (56
toestellen) van het Jagdgeschwader 54.

Westerflier, 10 oktober 1943
Wanneer op 10 oktober een grote formatie
Amerikaanse bommenwerpers over ons land
Groningeresch, 4 april 1945
Duitsland binnen vliegt worden de Duitse
Vier dagen voor onze bevrijding maakte een
jagers, die op de vliegbasis Rheine zijn
Duits jachtvliegtuig MeBf 109 een
gestationeerd, ook actief. Onder commando
noodlanding op de Groningeresch. (zie het
van Hauptman Koch stijgen dertien FW-190’s
boek: van Grasmat tot Fliegerhorst) Verdere
op om de formatie bommenwerpers aan te
gegevens hierover zijn niet te vinden.
vallen. De groep van Hauptman Koch maakte
deel uit van het II Jagdgeschwader 1. Tijdens
Elk jaar opnieuw herdenken wij de slachtoffers
de luchtgevechten worden tien Amerikaanse
van WOII waarbij we in Markelo speciale
vliegtuigen neergeschoten terwijl drie Duitse
aandacht besteden aan de geallieerde vliegers
toestellen niet op hun basis terugkeren. Eén
die hier begraven liggen. Vliegeniers die het
van deze toestellen wordt zo zwaar getroffen
op moesten nemen tegen, vaak heel jonge,
dat de piloot genoodzaakt was om het toestel
Duitse jachtpiloten die trouw hadden
te verlaten om zich met een parachute in
gezworen aan een waanzinnige ideologie.
veiligheid te brengen. Het
Duitse vliegtuig stort neer in
een bosperceel van het
Westervlier nabij De
Viersprong aan de
Lochemseweg, gemeente
Markelo. De piloot komt
neer op de kanaaldijk. Ook
van deze piloot hebben wij
geen verdere gegevens
kunnen vinden. Volgens
overlevering is hij later (met
gipsbeen) in Markelo wezen
kijken om de crashplaats op
We gaan terug naar het heden en hoe men ‘t wendt en keert of plooit
te zoeken.
We hebben veel moeten vergeven, vergeten doen wij het nooit
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Nederlandse Zouaven
Een Markeloër in dienst van de Paus.

Genealogen, historici (waaronder de Stichting Heemkunde Markelo) stuiten
bij hun onderzoek op jongemannen die als Zouaaf in het Pauselijke leger
hebben gediend. Wie waren zij, waarom deden ze dit? Wat waren de consequenties, wanneer speelde dit en hoe liep het allemaal af? Menig Markeloër
zal verbaasd opkijken als hij leest dat een in Markelo geboren jongeman ook
deze functie heeft uitgeoefend. In onderstaand artikel meer hierover.
Wat is een zoeaaf of zouaaf?
Het is een negentiende-eeuws type soldaat dat
vooral populair was in het Franse leger. De zouaaf
was een infanterist die herkenbaar was aan zijn
kleurige uniform met pofbroek. Ook het pauselijke
leger had een regiment zoeaven. En in de jaren
zestig van de negentiende eeuw dienden daar vele
Nederlandse jongens in.
Pauselijk leger
Waarom een pauselijk leger. Om dit duidelijk te
maken moeten we een eindje terug in de
geschiedenis. In voorgaande eeuwen beperkte de
wereldlijke macht van de paus zich niet tot
Vaticaanstad. De kerkvorst was ook wereldlijk
vorst van een eigen koninkrijk in het midden van
Italië. Net als Duitsland was Italië oorspronkelijk
een lappendeken van (semi-)zelfstandige staatjes.
In de negentiende eeuw kwam er een Italiaanse
eenheidsbeweging opgang, genaamd Risorgimento,
die uiteindelijk leidde tot de huidige staat Italië.
Deze beweging werd in gang gezet door de premier
van het koninkrijk Sardinië, die onder de hoede
van koning Victor Emmanuel II (1820-1878) en
gesteund door Napoleon III in 1858 een oorlog
uitlokte met het Habsburgse Rijk. Deze laatste
beheersten grote delen van Noord-Italië. Al snel
sloot een groot aantal, door Oostenrijk bezette
staten, zich aan bij het koninkrijk Sardinië.
Een ander hoofdrolspeler in de Italiaanse
eenwording was Giuseppe Garibaldi, een exmarineofficier uit Piemonte, revolutionair en
vrijheidstrijder . Deze Giuseppe begon in 1860 met
een vrijwilligerslegertje van ca. duizend man. De
soldaten in zijn leger droegen rode hemden en ze
werden alras bekend als Roodhemden. Garibaldi
wist na een invasie van Sicilië het koninkrijk
Napels verrassend te veroveren en droeg het over
aan koning Victor Emanuel II. Garibaldi wist ook
flinke stukken grond af te snoepen van de
Pauselijke Staat, terwijl Paus Pius IX
tandenknarsend toekeek.

Vrijwilligers
Omdat het pauselijke leger niet in staat werd
geacht zich te kunnen verdedigen deed de
Paus een beroep op zijn gelovigen.De eerste
vrijwilligers in het Pauselijk leger waren
veteranen van het Franse Noord-Afrika
korps. Oorspronkelijk werden deze
hulptroepen gerekruteerd van de Berber
stam Zouaoua. De soldaten kregen al snel
een reputatie als geduchte tegenstanders.
Zodoende werd de naam zouaaf een eretitel
voor dit korps.
In Nederland kwam
de werving van
Zouaven omstreeks
1861 op gang.
Rondreizende
priesters brachten in
Nederland deze
pauselijke oproep
rond. Die werving
liep over vier
bureaus, gevestigd
in Amsterdam,
Oudenbosch,
Tilburg en
Nederlandse zouaven
Maastricht. Het
enthousiasme in katholieke kring was hier
nog groot, in tegenstelling tot andere
landen.
Nederland werd veruit de grootste
leverancier van de pauselijke zouaven. 3181
Nederlanders trokken tussen 1866 en 1870
naar Italië. Uit België 1650 man. In totaal
10.000 jongeren kwamen de Paus te hulp.
Markeloër
Onder deze vrijwilligers bevond zich ook de
in Markelo geboren Wilhelmus Cornelus
(Willem) Jansen, geboren te Markelo op 26
februari 1850. Getuigen bij de aangifte van
zijn geboorte waren A.J.Oongs (Eungs) en
H. Hartsuiker. De familie Jansen woonde in
bij bakker Hartsuiker. Diens huis stond op
MARCLO’S CHRONYKE

21

de plaats waar later Hotel Lichtendahl werd
gebouwd. Vader Gerhardus Hermannus
Jansen, geboren in 1814 in Hardenberg en was
getrouw met Hendrika Reijnders uit Utrecht.
Gerhardus was commies bij de belastingen en
veranderde nogal eens van standplaats.
Hoewel Willem zijn broers en zuster in
noordelijke richting trokken en daar trouwden,
reisde hij zelf naar het zuiden. In 1865, op 15jarige leeftijd, begon hij als bakkersknecht in
Nijmegen. Daar werkte ook de bakkersknecht
Gerhard Menting, geboren 15 oktober 1845 te
Zevenaar. In 1867 melden beide vrijwilligers
zich bij de katholieke autoriteiten. Nadat zij
gekeurd waren op lichamelijke fitheid werden
zij doorgestuurd naar het centraal vertrekpunt
in het Brabantse Oudenbosch.
Hier kregen de zouaven training en werden ze
voorbereid op hun reis naar Rome. Per trein
reisden ze vervolgens naar Marseille en
vandaar naar Rome.
Voor veel jonge katholieken was de reis naar
Rome een manier om te ontsnappen uit een
samenleving waarin zij zich niet geaccepteerd
voelden. Uit brieven van Nederlandse zouaven
in Rome komt een sterk gevoel van trots naar
voren. Veel van hen schreven over het belang
van hun aanwezigheid.
Veel Nederlandse katholieken hadden geen
idee van wat hen te wachten stond in Italië.
Succesverhalen zoals overwinning bij Mentana
werden gretig gelezen door katholieke
jongeren. Het idee dat er eer verworven kon
worden op het slagveld gaf een sterk vertekend
beeld van de harde realiteit. Het waren
voornamelijk zouaven die aan de frontlinie
vochten. Bij Mentana leden zij dan ook de
zwaarste verliezen. Bovendien waren de
leefomstandigheden voor de zouaven in Rome
erbarmelijk. Ziektes waren vaak een grotere
vijand dan de Italiaanse soldaten.
Een koude ontvangst
In 1870 trok Frankrijk haar strijdmacht uit
Rome terug voor een oorlog tegen Pruisen.
Datzelfde jaar nog viel het Franse keizerrijk
uiteen. Zonder de Franse steun was het einde
nabij voor de Pauselijke staat. Op 20
september 1870 viel Rome na verschillende
aanvallen van het Italiaanse leger. De
overgebleven zouaven werden gevangen
genomen en uiteindelijk huiswaarts gestuurd.
De meeste Nederlandse zouaven keerden na de
val van Rome terug naar Nederland. Velen van
hen raakten na aankomst echter hun
staatsburgerschap kwijt. De Nederlandse

regering oordeelde namelijk dat zij hadden
gediend in een vreemde krijgsdienst zonder
toestemming van Koning Willem III. In
tegenstelling tot de reactie van de overheid
werden de Nederlandse zouaven als helden
ontvangen door de katholieke gemeenschap.
Ook Willem Jansen keerde na twee jaar
berooid terug. Van zijn Nederlandse collega’s
waren er 22 gesneuveld en 170 waren er
overleden door ziekte. Willem raakte ook zijn
staatsburgerschap kwijt en net als velen van
zijn collega’s was het moeilijk om in
Nederland werk te vinden. Het is dan ook niet
verwonderlijk
dat deze werkzoekenden weer in militaire
dienst zijn gegaan en mee streden in de FransDuitse oorlog of met de Carlisten in Spanje.
Het is niet onmogelijk dat Willem Jansen deze
weg ook is gegaan want vanaf zijn terugkomst
ontbreek in de archieven elk spoor.
De laatste zouaaf in Nederland overleed op 27
september 1946. Dat was de 95-jarige Petrus
Verbeek uit Hintheim, bijna 76 jaar nadat hij
had deelgenomen aan de slag om Rome. Met
hem was een eind gekomen aan een
opmerkelijk stuk vaderlandse geschiedenis.
Voor wie meer wil weten over deze vreemde
geschiedenis kan een bezoek brengen aan het
Nederlandse Zouavenmuseum in Oudenbosch.
Zie voor meer informatie:
www.zouavenmuseum.nl

Zouaven Mentana monument op de begraafplaats
Verano in Rome

Jihadisten van de 19e eeuw?
Het verschijnsel van Nederlanders die in dienst
treden bij het leger van een ander land beperkt
zich niet tot alleen de 19e eeuw. Een
opvallende vergelijking is te trekken met de
hedendaagse Jihadisten uit Nederland die
vechten in Syrië. Zowel de beweegredenen, als
de thuissituatie van velen van hen vertonen
grote overeenkomsten met die van de
katholieke zouaaf.
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Dorpsuitbreiding 5

“De Koekoek”

In de loop van 1963 kreeg de verdere uitbreiding van Markelo vorm. De
bouw van de wijk ‘De Koekoek’ zou voor grote veranderingen zorgen in het
tot dan toe zo overzichtelijke Markelose dorpsleven. Met daarbij nog de
plannen voor realisering van een omvangrijk project van openbare
gebouwen nam het gemeentebestuur veel hooi op z’n vork. Dat bij een
dergelijke ambitieuze “bouwwoede” de grote lijn soms achter de horizon
verdween laat zich raden. Menig raadsvergadering getuigt ervan.
“We prutsen hier maar een
beetje”
Vanuit de Raad kwam meer en
meer kritiek op de wijze waarop
en het tempo, waarin de
woningbouw zich ontwikkelde.
“Het ontbreekt ons hier wel een
beetje aan de grote lijnen. We
prutsen hier maar een beetje,”
aldus raadslid Rohaan in de
vergadering van maart 1964. Het
tot nu toe gehanteerde
uitbreidingsplan voorzag in de
afbraak van boerderijen. “Deze
staan er echter nog allemaal.
Het gemeentebestuur volgt de
weg van de minste weerstand,
waardoor het dorp is gegroeid
Gezicht op de Pr. Irenestraat, Wehmekamp en de nog onbebouwde wijk
met allerlei puisten.” Hij
“De Koekoek” 1962
noemde de bebouwing op de
Wehmekamp een
‘begijnenhofje’ en “thans krijgen we dan De
dat lange tijd “Het Oabrahams “ heette. Hij
Koekoek.” De burgemeester gaf toe dat de
bewerkte grond in De Koekoek. “In 1765
woningbouw wat stagneerde, maar dat dit alles
leende de familie Lodeweges een stukje land
had te maken met het tracé van de rijksweg
langs de beeke bij den Koekoek en een stukjen
E8, dat nog steeds niet was vastgesteld. Zolang
bouwland groot 3½ schepel gesaay langs het
de (financiële) gevolgen voor Markelo niet
land van Abraham Houwedde in den
bekend waren diende terughoudendheid te
Koekoek”.
worden betracht. Rohaan stelde dat er hierdoor
Ook in het archief van boerderij “Sligman
bij de Markeloërs “een zekere verontrusting
onder de Mölle” werd al in 1720 de
merkbaar was. Er wordt gefluisterd en er wor
“Koeckoeck” vermeld.
dt geroddeld”.
Het laaggelegen gebied was volgens velen
De Koekoek
ongeschikt voor woningbouw. Met name de
De nieuwe wijk ‘De Koekoek’ was gesitueerd
Boerenpartij, die toen in de raad was
ten noordoosten van het dorp tussen de
vertegenwoordigd, voorzag een ‘KoekoekIrenestraat/Rijssenseweg en Goorseweg. Het
misère’. Een opmerking die de nodige
was een laaggelegen gebied, waar ’s winters af
hilariteit ontlokte, gezien de naam van haar
en toe geschaatst kon worden. Het gebied
landelijke leidsman. In verband met de lage,
heette al sinds mensenheugenis De Koekoek.
veenhoudende grond zou woningbouw veel te
Het gedeelte langs de Goorseweg werd het
kostbaar worden. De fractie had becijferd, dat
“Oabrahams Venneke” genoemd. Naamgever
was Abraham Lodeweges een der eerste
er wel f 2 miljoen aan zand nodig zou zijn om
bewoners van het latere “Wapen van Markelo”
het gebied bouwrijp te maken, wat door
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burgemeester De Meester met klem werd
weersproken. Ondanks deze bezwaren werd
het plan aangenomen. De tegenstanders kregen
in de loop der jaren het gelijk aan hun kant,
want de hoge grondwaterstand zorgde
regelmatig voor problemen.
In het gebied was weinig bebouwing
aanwezig. Behalve het boerderijtje “De
Koekoek” (dat bleef behouden) stond op de
plek van het grasveld voor de Ichthus-school
het boerderijtje “Vonkeman.”
Langs de westzijde van De Koekoek stonden
enkele grote boerderijen, die moesten worden
gesloopt. Ongeveer aan het begin van de
Koekoekslaan stond “’t Kistemaker”.
Verderop ongeveer op de hoek van de
Koekoekslaan en Fokkerstraat stond “De
Fokker”. De grote eiken- en lindebomen op
deze plek herinneren nog aan deze erven. Een
derde boerderij die ten prooi viel aan de
slopershamer was “Sligman onder de Mölle”.
Zij stond tegenover De Tolweg. In 1971 werd
ze verplaatst naar de andere kant van de weg
(Rijssenseweg 1) Het weiland rond de oude
boerderij werd door wegenbouwer Schagen
afgeplagd om te worden gebruikt bij de
‘bekleding’ van de taluds en hellingen van de
E8. Zie voor verdere informatie over deze
boerderijen en het “Oabrahams” het boek
“Markelo Dorpsgeschiedenis”.

Erve Sligman ‘onder de mölle’ , rechts met links het
muldershuis 1957

Grondaankoop
De aankoop van de benodigde grond was een
voortdurend terugkerend ‘hoofdpijndossier’.
De gevoerde ‘taktiek’ vond in de ogen van
menig raadslid geen genade. De aangetrokken
makelaar had geen succes gehad. Een raadslid

Familie Roosdom voor erve ‘De Koekoek’ 1924

vroeg zich af, of de gemeente niet beter zelf
kon proberen met de eigenaren tot een akkoord
te komen, nu de makelaar, die hij een “dure
meneer” noemde nagenoeg niets had bereikt.
“Ik hoorde van iemand, die bezoek kreeg, een
prijs kreeg genoemd maar er verder niets meer
van hoorde, dat is toch geen handelen.”
Mocht succes uitblijven dan werd besloten
over te gaan tot onteigening. De meerderheid
van de raad had toch achteraf moeite met deze
rigoureuze beslissing, krabbelde terug en ging
over tot het instellen van een raadscommissie,
die nog een keer met grondeigenaren zou
onderhandelen alvorens tot onteigening over te
gaan. De raad was van mening, dat er bij
aankoop of onteigening slagvaardiger moest
worden opgetreden. Ook bij het opstellen van
plannen en het realiseren ervan liet de
gemeentelijke organisatie de nodige steken
vallen. Achteraf bleek dat er vaak veel te lang
werd gewacht, waardoor vertragingen
optraden en grondprijzen werden opgedreven.
Door deze aarzeling “komt het onderling
vertrouwen tussen ambtenaren op het
gemeentehuis ‘ernstig in gevaar’ Het is van
het grootste belang dat op het gemeentehuis en
in het bijzonder ook in het college
eensgezindheid heerst.”

Kritiek onterecht
Deze kritiek was niet geheel terecht. Als we
bezien wat er in deze periode allemaal op
stapel werd gezet, dan kunnen we ons afvragen
of het Markelose ambtenaren korps wel
voldoende mankracht had al deze
werkzaamheden in het gevraagde tempo uit te
voeren. Naast alle “Koekoekswerkzaamheden”
lag er nog veel meer op de bureaus, dat
gerealiseerd moest worden: Bibliotheek
(1967), Zwembad ( 1969), Kleuterschool
Kwetternest ( 1970), Winkelcentrum op het
nieuwe Beaufortplein (1971), uitbreiding
Gemeentehuis ( 1973), Sportzaal
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Beukenlaantje ( 1975), Kleuterschool Elsen
(1973), Aanpassingen Grotestraat i.v.m. Aanleg
E8 (1973).
Verliep de aankoop traag ook de goedkeuring
van het plan door GS liet op zich wachten. Aan
de invulling ervan werd intussen voortvarend
gewerkt. In 1967 werd begonnen met het
bouwrijp maken. Het hele gebied kwam een
halve meter lager te liggen dan de aanwezige
bebouwing. Het gedeelte aan de oostzijde van
de Beusbergerwaterleiding werd voorlopig nog

Luchtfoto van de eerste 14 woningen in de Fokkerstraat
in aanbouw (op de voorgrond) 1967

niet in exploitatie genomen. De eerste 14
woningen werden gebouwd door de firma’s
Jansen voor f 267.783. en Revoort
(schilderwerk) voor f 19.600.
Intussen was in Markelo grote behoefte aan
woningen. Het aantal woningzoekenden
bedroeg eind 1967 ruim 100 en met een
toewijzing van 10 à 15 woningen per jaar kwam
de ‘woningnood’ geen stap dichter bij een
oplossing. In een brandbrief naar GS werd dan
ook gevraagd om een grotere toewijzing, vooral
ook om de gevolgen van de grenswijziging met
Goor ongedaan te maken, hetgeen was
toegezegd. Men vond in Zwolle geen gehoor:
voor 1968 werden slechts 10 woningen
toegezegd. De landelijke politiek werd
ingeschakeld, maar ook kamervragen aan de
minister leidden niet tot het gewenste resultaat.
De verwachting dat het inwonertal als gevolg
van de grenswijziging onder de 6000 zou dalen
was niet uitgekomen. Dus compensatie was niet
aan de orde. “Het plan de Koekoek wordt te
ambitieus geacht, zelfs een bestemming als
forensengemeente wordt ons nauwelijks
gegund”, aldus de burgemeester.
Maar er gloorde hoop. Buiten het provinciaal
contingent om had de gemeente een extra
toewijzing binnengehaald van 51 zgn.
‘Vanegwoningen”. Deze werden gebouwd door
de firma Van Egteren uit Hasselt. In de herfst

van 1969 werden de eerste 10 woningen
opgeleverd. De burgemeester stelde bij de
ingebruikname van de eerste woning, dat
Markelo door
deze forse
toewijzing
steeds meer als
centraal gelegen
forensenplaats
naar voren
komt. Ongeveer
60 % van de
(toekomstige)
bewoners
bestond uit
mensen van
buiten.

Ter
Overhandiging sleutel eerste
compensatie
Vanegwoning aan bruidspaar
van het niet
Johan Nijmeijer en Tony de
doorgaan van
Jong 30-9-1969
het plan
Ensinkveld was in de Koekoek een
bungalowwijk gepland, waar 50 woningen
konden worden gebouwd. Dit plan werd echter
door De Kroon vernietigd. In plaats daarvan
werd de nieuwe wijk in de plannen omgeven
door een rand van bungalows.
Straatnamen
De naamgeving van de straten werd een
slepende kwestie. De straatnamencommissie
kon niet tot een voorstel komen. Dit leidde ook
in de raad tot een langdurige discussie, waarin
geen keuze kon worden gemaakt. Er lagen
twee voorstellen: Astronauten – de
maanreizigers Amstrong, Aldrin en Collins en
hun Apollocapsule - of Markelose
oorlogsslachtoffers. De commissie stond voor
een moeilijke keus. Er waren zeker een
twintigtal personen, die min of meer direct
door oorlogshandelingen in Markelo waren
omgekomen. Hieruit een keus te maken was
bijna onmogelijk. Ook de raad kon niet tot een
beslissing komen, waarop Kottelenberg, Van
der Wolde, Overmeen en Vinkers als
seniorenconvent om de tafel gingen zitten. Zij
kozen voor het vernoemen van Markelose
verzetslieden. Dit voorstel werd door de raad
overgenomen en zo werden Hardenberg, ten
Hove, Oost, Romijn en Wondaal geëerd. De
naamgeving werd urgent, want al enkele
weken later kwamen de eerste woningen
gereed. De ‘hoofdstraten’ Koekoekslaan en
Fokkerstraat leverden geen problemen op. Bij
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de realisering van de bejaardenwoningen werd
burgemeester Götte vernoemd.
Alleen de Vennekesweg en de Koemweg
hebben een historische vernoeming. De
Koemweg herinnert aan de laagte tussen de
hogere Wehmekamp en het lager gelegen
Oabrahams Venneke: de ‘Koem’, een naam
die verwijst naar de aanwezigheid van
leerlooiers. Zij hadden water nodig om hun
leer te looien en ook eek (eikenschors) wat ook
in Markelo ruimschoots aanwezig was. Alleen
de naam herinnert aan de Koem, de weg ligt
op ruime afstand ervan.
Winkels
In 1967 werd het idee geopperd langs de
Koekoekslaan enkele winkels te vestigen.
Overleg met de Markelose middenstand
maakte al snel duidelijk, dat dit een
twijfelachtige zaak zou worden.
In de eerste plaats werd de omvang van de
wijk te klein geacht en bovendien was de
afstand naar het centrum betrekkelijk kort.
De Markelose winkeliers hadden trouwens
andere ‘zorgen’.
Ze volgden met ‘gezonde achterdocht’ de
plannen die in 1968 werden ontvouwd:
“Markelo krijgt nieuw hart met groot
winkelcentrum, een investering van ruim 2
miljoen”, kopte de krant.
Door afbraak van hotel Lichtendahl en de
boerderij van de dames Meenderink zou

de bewoner.
Daarnaast stond een forse uitbreiding
van het gemeentehuis op het programma.
Hiervoor diende de voormalige boerderij
’t Stroaten’ te worden afgebroken.

Zicht op erve ‘t Stroaten vanuit de Stationsstraat 1911

In 1974 viel de definitieve beslissing: geen
winkels te bouwen in de Koekoek. Op de
geplande plek werden woningen gebouwd.

Financiën
De financiën van de gemeente kwamen door
de ‘bouwwoede’ nogal onder druk te staan.
Daarom besloot de raad tot een flinke
verhoging van een aantal belastingen: een
verdubbeling van de hondenbelasting,
verhoging van de personele belasting en
invoering van een woonforensenbelasting.
Sommige raadsleden vonden de
hondenbelasting onbillijk “Dan kan men
evenzogoed rijpaarden, duiven of kanaries
belasten’, aldus raadslid Vinkers. Het viel nog
wel mee met de belastingdruk volgens de
burgemeester: “Ondanks deze
belastingverhogingen is Markelo nog steeds
een van de weinige gemeenten in de omgeving,

Afbraak van erve Arend Meenderink aan de
Stationsstraat 1969

een plein ontstaan, waarop het nieuwe
centrum –“ waarin alleen maar winkels
komen” - ging verrijzen. Het was te
ambitieus. Er vestigde zich geen winkelier,
alleen garage Bolsenbroek en de
Rabobank vonden er onderdak. Later
werd het pand door de bank (die inmiddels
eigenaar was) uitgebreid. Boekhandel Prins
was er nog een aantal jaren gevestigd.
Na het vertrek van de bank werd Countus

Het “nieuwe centrum” met rechts garage
Bolsenbroek, links het gemeentehuis en op de
achtergrond de Dorpsschool
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die niet aan de maximum belastingcapaciteit
toe is”.

Bejaardenbungalows
In het voorjaar van 1971 werd een stichting
opgericht met als doel bejaardenbungalows te
bouwen. Ze ging zeer voortvarend te werk en
kwam al een week na de officiële oprichting
met plannen voor 17 bungalows: “Een
origineel en fraai type woningen, dat zeker in

Bejaardenwoningen aan de Göttelaan gezien vanaf de
ijsbaan 1990

brede kring de aandacht zal trekken. Deze
woningen zijn straks een visitekaartje met
gouden letters voor Markelo!” Ze werden
gesitueerd aan de oostzijde van de Beusberger
waterleiding. Eén raadslid had bedenkingen
tegen de plek van de woningen, zo dicht bij het
kerkhof, maar deze was volgens de wethouder
zo omgroeid, dat je die niet zag. De plannen
waren in 1970 voorafgegaan door een enquête
onder de bejaarde bevolking. Daaruit bleek dat
vele ouderen wel zo’n woning zouden willen
betrekken. Plannen voor een eventueel te
bouwen bejaardencentrum vonden in de ogen
van de verantwoordelijke instanties geen
genade en verdwenen al snel van tafel . Wel
beloofde de burgemeester de bouw van een
dienstencentrum te onderzoeken. Gezien de
belangstelling vond de raad het aantal
woningen wel wat weinig. Maar burgemeester
had er een hard hoofd in en leek dit aantal in
eerste instantie voldoende: “Je krijgt de
bejaarden er niet gemakkelijk in.” Inderdaad
bleken vele Markelose ouderen een dergelijke
woning niet zo te zien zitten. In eerste instantie
werden er drie woningen door Markelose
inwoners betrokken. Om alles vol te krijgen
moesten vele belangstellenden buiten de
gemeente gezocht worden. Daardoor was er
nog geen enkele kans om een rijkssubsidie te
krijgen voor de bouw van een
dienstencentrum. Wat de belangstelling betrof

verwachtten de onderzoekers, dat de animo
zeker toe zou nemen, zodra de eerste
woningen bewoond zouden zijn. “Eerst zien,
dan geloven”. Dit bleek inderdaad waar. Al
duurde het even, maar de belangstelling nam
toe. Bovendien was uit onderzoek gebleken
dat in Overijssel Markelo de gemeente was die
het meest ‘vergrijsde’. In 1972 werd besloten
nog 20 bungalows te bouwen. Hoewel de
gemeente hoopte met dit aantal voldoende
bejaardenwoningen te hebben gerealiseerd om
ook een dienstencentrum te kunnen stichten,
kwam er (nog) geen toestemming voor.

Overzicht bouwactiviteiten 1968 – 1973
Terugblikkend had de woningbouw in de
Koekoek een stormachtig verloop. In 1968
werden de eerste woningwetwoningen
gebouwd, maar van particuliere zijde bestond
er de eerste jaren geen enkele interesse. De
gemeente kon de grond bij wijze van spreken
nog niet aan de straatstenen kwijt. Maar in de
loop van 1970 nam de belangstelling zonder
aanwijsbare reden toe en werden er in hoog
tempo jaarlijks tientallen woningen
gerealiseerd. Niet alleen toonden
bouwcombinaties, makelaars, aannemers en
beleggers belangstelling voor de bouw van
veelal premiewoningen, ook de pas opgerichte
woningstichting Diepenheim-Markelo en het
gemeentebestuur stelden alles in het werk om
de bouw van huurwoningen te bevorderen. Pas
in 1972 werd boerderij ‘Vonkeman’ gesloopt.
De grond had als bestemming ‘bijzondere
bebouwing’ gekregen. Het terrein is
onbebouwd gebleven.
Ondanks de ‘enorme’ bouwactiviteiten bleef
de vraag naar woonruimte in Markelo
onverminderd groot. Zo bestond de lijst van
woningzoekenden voor een woning
voortdurend uit zo’n 130 personen. In 1973
was de Koekoek nagenoeg vol. In 6 jaar tijd
waren er ruim 350 huizen gebouwd.
Om aan de nijpende woningbehoefte te kunnen
voldoen besloot de raad al in 1972 dat de
eerstvolgende uitbreiding de wijk
“Nachtegaal” in Beusbergen zou worden.
Gat in bebouwing Markelo verdwijnt
Zoals gezegd verliep de bouw in De Koekoek
in zo’n tempo, dat moest worden rondgekeken
naar nieuwe bouwterreinen. De blik viel toen
op “Het gat van Markelo,” grofweg gelegen
tussen Wiemerinkweg, Tolweg en Taets van
Amerongenstraat. In dit gebied zou de
Loosboersstraat worden doorgetrokken terwijl
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Lammertinkweg 2004

een nieuwe weg, de Lammertinkweg werd
aangelegd. Begin 1971 werd dit
bestemmingsplan Markelo-dorp goedgekeurd.
Er zouden woningwetwoningen en premie
woningen worden gebouwd. Om dit plan te
realiseren sneuvelde weer een karakteristiek
monument : De boerderij van Heilersig aan de
Wiemerinkweg.

Erve Leegten (fam. Heilersig) 1987

Reuring
Markelo had zijn woningbestand in hoog
tempo uitgebreid en dientengevolge was de
bevolking in snel tempo gegroeid. Markelo
ging toch echt een forensengemeente worden.
Op een voorlichtingsavond werden de nieuwe
inwoners door het gemeentebestuur
ontvangen. Nieuwe inwoners brachten nieuwe
ideeën mee en het ging er naar uitzien, dat de
Markelose gemeenschap grote veranderingen
te wachten stonden. Het begrip ‘import’ deed
z’n intrede en wensen werden op tafel gelegd:
De politiek moest uit zijn winterslaap, meer
jonge mensen in de raad, nieuwe politieke
ideeën, voortgezet onderwijs in Markelo,
invoeren van wijkraden. Vooral rond de

stichting van zowel een openbare als
bijzondere school in de Koekoek ontstond
zoveel tweespalt in het dorp, dat het al snel het
stempel ‘Schoolstrijd’ meekreeg. Ook de
ambities van de politiek waren hoog: Er was in
Markelo plaats voor een nieuw winkelcentrum
en wellicht een hotel. Omdat uit onderzoek
was gebleken, dat het aantal bejaarden fors zou
toenemen, werd de hoop op een te bouwen
dienstencentrum nog niet opgegeven. Op de
plek van boerderij ‘Vonkeman’ zou deze
gerealiseerd kunnen worden.
Bij zijn afscheid in 1974 na 29 jaar raad keek
wethouder Rohaan terug op deze roerige
periode: “We hebben een grote fout gemaakt,
We hebben Markelo veel te snel laten groeien,
Dat was verkeerd voor de gemeenschap, dat
was zelfs fout. Het liep allemaal zo ongelukkig.
Eerst konden we de bouwgrond aan de
straatstenen niet kwijt. En toen hebben we dat
grote contingent VANEG-woningen binnen
gehaald. Dat hadden we nooit moeten doen.
Maar toen kwamen ook de beleggingsmaatschappijen. We konden het niet meer
stoppen. Markelo werd overspoeld door
mensen uit andere plaatsen, die hier kwamen
wonen en hun invloed lieten gelden en
veranderingen brachten in onze gemeenschap.
Ook de schoolstrijd is een gevolg van de groei
van Markelo. Landelijk was die strijd al lang
gestreden. We konden toch niet zeggen, hier is
de gemeentegrens van Markelo en hier houden
de maatschappelijke ontwikkelingen op! Dit
moet zich niet herhalen: Plan Nachtegaal
(Beusbergen) moet daarom ook kalm worden
uitgevoerd.”

Gezicht op Pr. Irenestraat en wijk de Koekoek,
inmiddels helemaal volgebouwd 1978
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