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Van de redactie
Maart jongstleden bestond de Stichting
Heemkunde Markelo twintig jaar.
Opgericht door enkele enthousiastelingen
die op zoek waren naar het verre verleden
van Markelo. Dit onderzoek, waaraan
inmiddels een groep van 35 vrijwilligers
hun medewerking verlenen, leverde zoveel
historisch materiaal op dat dit verwerkt is
in een 5-tal boeken die de Stichting heeft
uitgegeven. Momenteel wordt er hard
gewerkt aan het boek “Markelo in de
Tweede Wereldoorlog” dat in november
a.s. uitkomt. Meer hierover elders in dit
nummer. Wekelijks groeit ons archief door

Opening nieuwe onderkomen in de Martinushof d.m.v. het leggen van de
eerste steen. (hamer met steelgat uit de prehistorie) 15 januari 2011

het aanbod dat we krijgen op gebied van
foto’s, krantenknipsels, oude akten, geschriften en zelfs een halsband van een hond waarin een inscriptie is
gegraveerd. Wij zijn al deze schenkers daar uiteraard heel erkentelijk voor en hopen dat vele anderen hun
voorbeeld zullen volgen.
Ook de redactie van dit blad is blij met dit grote archief. Vele uren zijn de redactieleden bezig dit archief te
doorzoeken naar gegevens die een bijdrage kunnen leveren voor een artikel over de geschiedenis van
Markelo. Zo is in dit nummer uitgebreid de geschiedenis van De Schipbeek beschreven, toegespitst op
Markelo en verduidelijkt met foto’s en kaarten.
In de vorige nummers van dit blad is veel aandacht besteed aan de dorpsuitbreiding. Deze serie wordt in dit
nummer afgerond met het laatste
deel.
Een geheel ander onderwerp dat
in dit nummer aan de orde komt
is de Militaire Willemsorde die
een drietal Markelöers in het
verleden mochten ontvangen.
Een militaire onderscheiding
voor betoonde dapperheid en die
door koning Willem I in het
leven is geroepen.
De redactie hoopt dat het weer
een nummer is geworden dat u
met plezier zult lezen.
Medewerkers op de donderdagmorgen
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Militaire Willemsorde
Dit voorjaar kreeg het voltallige Korps Commandotroepen de Militaire Willemsorde
uitgereikt. Voor de Stichting Heemkunde was dit een reden om eens uit te zoeken
of een inwoner van Markelo ook ooit eens een dergelijke onderscheiding heeft
ontvangen. Dit bleek het geval zodat wij in dit artikel daar wat nader op ingaan.
De Militaire Willems-Orde, kortweg MWO, is een Nederlandse militaire
onderscheiding en tevens de oudste en hoogste Nederlandse ridderorde.
De orde werd op 30 april 1815 ingesteld door koning Willem I en is
vernoemd naar Willem met de Hoorn, de eerste prins van Oranje. In
de Wet op de Militaire Willems-Orde en het Reglement op de Militaire
Willems-Orde wordt een aantal gedetailleerde regels over toekennen en
dragen van deze orde geformuleerd. De orde wordt verleend voor daden
die getuigen van "Moed, Beleid en Trouw"; bij de instelling in 1815
geformuleerd als "tot beloning van uitstekende daden van moed, beleid en
trouw, bedreven door diegenen, welke, zoo ter zee als te lande, in welke
betrekking ook, en zonder onderscheid van stand of rang, Ons en het
Vaderland dienen”.

Drie Markeloërs hebben een dergelijke
onderscheiding ontvangen, Budde en Nijland
tijdens de tiendaagse veldtocht tegen België,
terwijl Ketting Olivier deze postuum ontving voor
zijn inzet in de Koreaanse oorlog.
Tiendaagse veldtocht
Na de val van Napoleon wil het congres van
Wenen de oude orde in Europa herstellen. Het
Wener Congres besluit in 1815 de Noordelijke en
Zuidelijke Nederlanden te verenigingen om
tegenwicht te bieden aan het zojuist getemde
Frankrijk. Een samenvoeging die de Belgen werd
opgedrongen en ook niet gebaseerd was op de
wens der Nederlanders. Deze geschillen en de
bestaande onderlinge tegenstellingen op allerlei
gebied gingen steeds scherpere vormen aannemen.
Het zuiden (België), dat nog voornamelijk
katholiek was, zag de calvinisten uit het noorden

De Prins van Oranje voert het Nederlandse leger aan in
de Slag bij Ravels op 3 augustus 1831

nog steeds als ketters. Staatsschulden van beide
landen werden samengevoegd, waarbij de schulden
van het noorden veel groter waren. De onvrede in
België uitte zich steeds meer in opstootjes en
straatrellen. De reacties van de regering hierop
waren te mild en toegevend. Door dit optreden was
te verwachten dat het hier en daar tot oproer zou
komen, hetgeen inderdaad op 25 augustus 1830 te
Brussel het geval was.
Op 4 oktober 1830 werd door het voorlopige
bestuur de onafhankelijkheid van België
uitgeroepen. Op internationaal niveau begon nu het
politieke touwtrekken.
Na de aftocht in Brussel en de deserties van de Zuid
-Nederlanders of de ontslagname uit het
Nederlandse leger, was Koning Willem 1
gedwongen het leger te reorganiseren. De
reorganisatie vond plaats in Brabant, waar eind
oktober nagenoeg het gehele leger werd
geconcentreerd. Dat de reorganisatie geslaagd was
bleek bij de wapenschouw bij Rijen en
Woensdrecht. De Koning had een troepenmacht
van 37.000 man op de been gebracht.
Bij K.B. van 29 juli 1831 werd de Prins van Oranje
belast met het opperbevel van het Nederlandse
leger. Op 1 augustus 1831 besloot Koning Willem I
tot een gewapend optreden tegen België. De
Tiendaagse veldtocht was begonnen.
Schutterij
Nadat Napoleon op 19 oktober 1813 een geweldige
militaire nederlaag was toegebracht waren in ons
land reguliere Franse eenheden en regimenten van
Garde Nationale. Deze laatste waren samengesteld
uit de plaatselijke bevolking door een soort
dienstplicht.
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Bij het herstel van onze onafhankelijkheid kozen
zij de zijde van het voorlopige bewind en werden
als zodanig de eerste Nederlandse militairen. Op
2 december 1813 heeft Koning Willem I bij een
proclamatie de vorming van een leger bepaalt.
Dit leger zou bestaan uit 21 beroepsbataljons en
20 militiebataljons. De Nationale Garde kreeg de
naam van Schutterij met dien verstande, dat zij
plaatselijk gebonden, een rijks organisatie wordt.
Zij bestond dan uit 61 dienstdoende bataljons en
41 rustende bataljons.
Uit de verschillende in Overijssel opgeroepen
eenheden werden toen de 1e en 2e Afdeling
Mobiele Schutterij Overijssel gefor-meerd. Elke
afdeling bestond uit twee bataljons die weer
waren onderverdeeld in compagnieën. Deze
afdelingen werden gestati-oneerd in de vestingen
die in het najaar van 1830 in staat van
verdediging waren gebracht. Zij namen zelf niet
deel aan de Tiendaagse Veldtocht. De 1e
Afdeling van de schutterij van Overijssel was ten
tijde van de operatie in het 5e district in ZeeuwsVlaanderen gelegerd, terwijl de 2e Afdeling toen
in de vesting Bergen op Zoom lag. De Markeloër
Henric Budde was kapitein van de 1e afdeling
Overijsselse Mobiele Schutterij.

Henric Budde werd geboren in 1801 te Deventer
als zoon van Gerhard Johan Budde en Judith
Vijfhuis. Hij woonde later bij zijn broer H.G.
Budde, die predikant van de Hervormde kerk in
Markelo was. Zij woonden in het zogenaamde
Fleurhuis. Budde ontving zijn onderscheiding bij
Koninklijk Besluit no 24 op 2 november 1831
voor zijn moed tijdens vijandelijkheden in
Zeeland, gedurende de eerste dagen van
Augustus 1831.
Hij overleed op 3 november 1874 in Markelo en
is daar begraven. Hoewel verwaarloosd, is zijn

grafsteen op de begraafplaats nog enigszins te lezen.
Het beleg van Antwerpen vond plaats tussen 15
november en 23 december 1832. Tijdens
de Belgische opstand hield het regeringsleger van
het Verenigd Koninkrijk de drie belangrijkste
zuidelijke citadellen in handen, namelijk die van
Maastricht, Luxemburg en Antwerpen.
Ook na de eerste Franse interventie in 1831, die een
einde maakte aan de Tiendaagse Veldtocht, bleef het
leger van Willem I deze drie steden controleren.
Vanuit de (intussen verdwenen) citadel van
Antwerpen had de Nederlandse generaal Chassé de
stad urenlang laten beschieten met gloeiende kogels.
Dit was voor de Fransen een van de aanleidingen
voor een tweede interventie in 1832. Het Franse
Noordelijke Leger onder aanvoering van
maarschalk Gérard trok dwars door België om de
door Nederlandse troepen verdedigde citadel van
Antwerpen vanaf 15 november 1832 te belegeren.
De Franse troepen namen de citadel, waar 4.500
Nederlandse soldaten zich met een groot aantal
kanonnen hadden verschanst, 24 dagen lang onder
vuur met monstermortieren. Deze nieuwe tactiek
van generaal Haxo bleek succesvol. Op 23 december
1832 dwongen ze de Nederlandse soldaten tot
overgave. De slag had 560 doden geëist aan Franse

kant en 370 bij de verdedigers.
Een van deze verdedigers was G.J.Nijland uit
Markelo. Hij wed geboren op 27 juni 1811 in de
buurtschap Elsen als zoon van Jan Nijland en Janna
Willemsen. Nijland ontving zijn onderscheiding bij
Koninklijk Besluit no 98 op 11 maart 1834 voor zijn
moedig optreden gedurende het beleg van de citadel
28 november – 29 december 1832.
Tijdens de oorlogshandelingen had hij verwondingen
opgelopen en die waren van dien aard dat hij zijn
verdere leven kreupel bleef. Hij was bijzonder trots
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op zijn onderscheiding. Als er in Elsen iets
bijzonders was dan liet hij zich, met zijn
ridderorde op de borst, naar de grote weg
brengen. Onuitputtelijk waren zijn
oorlogsverhalen. Vandaar dat hij allengs de naam
“De Forte” kreeg.
Koreaanse oorlog
Al in 1948 was duidelijk dat de oplopende
spanning tussen Noord- en Zuid-Korea op een
oorlog kon uitdraaien. De spanning kreeg een
militaire dimensie toen Noord-Koreaanse
grenstroepen vanaf mei 1949 de confrontatie
zochten met legereenheden in het zuiden. De
Noord-Koreaanse leider Kim Il-Sung overtuigde
zowel Jozef Stalin als Mao Zedong – die in
september 1949 de communistische
Volksrepubliek China had uitgeroepen – dat de
verovering van Zuid-Korea hoogstens een paar
weken zou kosten. De Noord-Koreaanse
verrassingsaanval begon op 25 juni 1950. In zes
weken tijd slaagden de Noord-Koreanen erin het
slecht uitgeruste Zuid-Koreaanse leger en de in
allerijl toegesnelde Amerikaanse eenheden terug
te dringen tot de zuidoostelijke punt van het
schiereiland. Grote uitputtingsslagen haalden
echter de snelheid uit de opmars en brachten haar
begin september tot stilstand. Medio september
sloeg de Amerikaanse bevelhebber generaal
Douglas MacArthur terug met een landing bij
Inchon, in de communistische flank. Hij slaagde
erin de Noord-Koreanen terug te dringen tot aan
de rivier de Yalu, de grens met China. De
massale inzet van Chinese ‘vrijwilligers’ stopte
de oprukkende geallieerden en drong hen terug
tot de 38e breedtegraad.
Secretaris-generaal Trygve Lie van de VN deed
op 15 juli 1950 opnieuw een beroep op de
Nederlandse regering. De VN hadden grote
behoefte aan versterkingen in de vorm van
infanteriebataljons. Het kabinet toonde zich
onder grote Amerikaanse druk, op 11 augustus
1950 bereid om een infanterie-eenheid,
samengesteld uit vrijwilligers, beschikbaar te
stellen: het Nederlands Detachement Verenigde
Naties (NDVN). De toestroom van 1.670
potentiële Koreagangers was boven verwachting.
Na een medische keuring en een
antecedentenonderzoek bleven ongeveer
zeshonderd personen over, van wie er nog eens
honderd verstek lieten gaan. Het
antecedentenonderzoek verliep overigens niet al
te stringent, zo bleek uit de aanwezigheid in het
NDVN van een aantal personen die tijdens de
Tweede Wereldoorlog met de Duitse bezetter
hadden gecollaboreerd. Vijfhonderd militairen
waren absoluut onvoldoende om het door de
Amerikanen gewenste versterkte
infanteriebataljon te vullen. Uiteindelijk kon het
aantal tot 636 worden opgevoerd door verlenging

van de inschrijvingstermijn, de aanmelding van 75
mariniers en een aantal extra vrijwilligers uit
Indonesië. Het NDVN had vanaf 27 juli 1953
gedurende korte tijd een omvang van 1.093
militairen.
Een van deze extra
vrijwilligers is de
Indonesiër Johan
Ketting Olivier.
Geboren op
21 oktober 1926 in
Batavia (nu
Jakarta). Na de
onafhankelijkheid
van Indonesie
werd Johan
gerepatrieerd en
kwam in Markelo
terecht. Hij diende
sinds 1947 bij de
Leger Technische
Dienst van
het Koninklijk
NederlandschIndisch Leger, legernummer 26.10.21.235. Op 26
oktober 1950 vertrok hij naar Korea. Daar maakte hij
deel uit van het 75 mm Terugstootloze Vuurmond
(TLV) peloton van de Ondersteuningscompagnie
(Ostcie) van het Nederlands Detachement Verenigde
Naties (NDVN).
Hij sneuvelde op 15 februari 1951 in Mayong en is
begraven in Zui-Gyeongsang in Zuid-Korea. De
toekenning van de postuum verleende
onderscheiding werd als volgt omschreven:
Het zich in de strijd onderscheiden hebben door
uitstekende daden van moed, beleid en trouw als
soldaat, ingedeeld bij het Nederlands Detachement
Verenigde Naties in Korea, in de nacht van 14 op 15
februari 1951 bij Manyong nabij Wonju, toen hij als
ordonnans van de officier, commandant van een
viertal bijeengegaarde, ten gevolge van
oververmoeide pelotons van dit Detachement, tijdens
een driemaal herhaalde aanval op de door de vijand
hardnekkig verdedigde dominerende heuvel 325
onder zeer hachelijke omstandigheden zijn vrijwillig,
tenslotte zich met zijn leven, inzette bij de uitvoering
van ordonnansdiensten, nadat hij voordat hij
sneuvelde, bij de derde beslissende aanval met de
bajonet op het geweer als eerste de vijandelijke
heuvelstelling binnendrong, daarbij waakzaam zijn
meestormende commandant dekkend.
De oorlog in Korea duurde van 16 juli 1950 tot 24
januari 1955 waaraan 4748 Nederlandse militairen
deelnamen.
Dodelijke slachtoffers: 122 + 3 vermisten. Er werden
3 Militaire Willemsorde uitgereikt waaronder die
van Johan Ketting Olivier.
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Dorpsuitbreiding 6 “Beusbergen”
Lijdensweg van een “Wijk in het groen”.
Het verhaal van Beusbergen zit volgestouwd met tegenvallers en was een aaneenschakeling van goed- en afkeuring, van hoop en teleur-stelling. Wijzigingen, aanpassingen, verdwenen tekeningen, bezwaar-schriften, het is zo maar een greep uit
de ‘rijke’ historie van deze wijk. In de raad werden menigmaal ‘kanonskogels’ afgevuurd aan het adres van Gedeputeerde Staten (GS) en met name ook de Provinciaal Planologische dienst (PPD). ‘Klap voor Markelo, in de kou gezet, afknijpen,
muggenzifterij, dictatoriale manier van werken’, waren krachttermen, die in de Markelose raadszaal tot dan toe slechts zelden werden gebezigd. Vooral de Kroonprocedures, die voortdurend werden aangespannen, brachten de gemoederen heftig
in beweging. Vier burgemeesters beten zich er gedurende 20 jaar in vast: De
Meester, Roscam Abbing, Van Schayck en Van Haersma Buma.
Plan Nachtegaal: 1971
In 1971 viel de beslissing de volgende
uitbreiding ten zuid-oosten van het dorp te laten
plaatsvinden, grenzend aan het natuurgebied De
Hulpe. Het gekozen gedeelte van Beusbergen
was een van de mooiste hoekjes van Markelo. GS
ging akkoord met deze keus. Aanvankelijk werd
de naam ‘Plan Nachtegaal’ gehanteerd. De

De nog onbebouwde wijk Beusbergen vanaf de
Nachtegaallaan met gezicht op de Goorseweg 1979

naamgever het Nachtegaallaantje, al een oude
naam, maakte deel uit van de driehoek
Nachtegaallaantje, Goorseweg en de Grintweg,
die tegenover de boerderij ‘Truuks” (nu
Goorseweg 13) weer naar het Nachtegaallaantje
leidde. Het werd in de volksmond het Vierkantje
(!) genoemd. Statige bomen en de begroeiing
langs het laantje droegen bij aan een
uitnodigende sfeer. Menig jongeling zette hier de
eerste schreden op het vrijerspad. Op mooie
zomeravonden werd de sfeer zeker nog verhoogd
door de romantische klanken van de nachtegaal.
Vandaar misschien de naam?
Beusbergen zou alleen bestemd zijn voor
Woningbouw voor Markeloërs. Een explosieve
groei zoals op de Koekoek moest worden

voorkomen. Er zouden geen projectontwikkelaars
geduld worden, die (grote) contingenten woningen
wilden bouwen. Er werd een fraai plan opgesteld, dat
nog door GS moest worden goed-gekeurd. Al snel
bleek dat alle zeilen moesten worden bijgezet om
stagnatie in de woningbouw te voorkomen. De
belangstelling om in Markelo te wonen was groot.
Zoals ook in andere gemeenten, had men er echter
moeite mee om het nieuwe bestemmingsplan op tijd
ambtelijk af te ronden en goedgekeurd te krijgen.
“De gemeente is koortsachtig bezig…..” De
verwachting was, dat pas in 1975 kon worden
gebouwd.
Boerderijen: 1974
In het beoogde gebied stonden vier boerderijen:
‘Smitjan’ ( Oolbrink), ‘De Wêver’ (Leunk),
‘Diekink’(Wessels) en ‘Wansink’ (Kottelenberg).
Zie voor meer informatie het boek ‘De marke van
Stockum’ de panden 312, 316, 286 en 287. Ze
werden door de gemeente aangekocht met de
bedoeling ze te handhaven in het nieuwe plan. De
eigenaren van de boerderijen konden hun bedrijven

Erve Smitjan kort voor de afbraak ca.1974
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Erve Wansink ca.1974

in het kader van de ruilverkaveling elders
voortzetten. ‘Smitjan’ werd al in 1972
aangekocht en viel enige jaren later ten prooi aan
de slopershamer.
“Het gemeentebestuur heeft al veel reacties
gekregen op de publicaties rondom de
boerderijen om er te mogen wonen, nadat de
huidige bewoners zijn vertrokken.” In 1974 werd
in de landelijke pers tot twee keer toe een
advertentie geplaatst, waarin “drie fraaie, in
goede staat verkerende en prachtig gelegen
boerderijen” te koop werden aangeboden. Het
leverde een stroom reacties op, maar toen het
werkelijk op geld aankwam lieten de meesten het
afweten. Alleen ‘Wansink’ werd verkocht.
De overige twee boerderijen verkeerden in een
dergelijke staat, dat er veel geld moest worden
geïnvesteerd om ze comfortabel in te richten. Van
de vele gegadigden bleef uiteindelijk niemand
over en restte slechts de sloop.

en zou leiden tot veel verzet. In het gehele plan
zouden 325 huizen worden gerealiseerd.
Roet in het eten
De PPD (Provinciaal Planologische Dienst) gooide
al snel roet in het eten, want ze keurde het plan af.
De 30 woningen, die de gemeente jaarlijks wilde
bouwen voor de aanwas van de eigen bevolking,
achtte deze instantie te veel. Ook het totale aantal
van 325 woningen moest worden teruggebracht en er
diende (nog) meer groen te komen. Zwolle was bang
dat Markelo te snel ging groeien, zoals in de
Koekoek was gebeurd. Minder woningen zou echter
tot (veel) hogere grondprijzen leiden. Bovendien zou
het plan geheel opnieuw moeten worden opgesteld,
waardoor de woningbouw geruime tijd zou
stagneren. Afwijzing zette “de Markelose
aannemerswereld op de kop” door dreigende
werkeloosheid.

Erve Diekink 1975

Het gemeentebestuur was bijzonder teleurgesteld
door de houding van de PPD. Men verdacht deze
instantie ervan de groei van Markelo te willen
blokkeren. Er werd gesproken van “Markelo
afknijpen.”
De raad was de Zwolse houding beu en het conflict
ontaardde in een touwtrekken over een verschil van
9 huizen per jaar. De PPD vond 21 meer dan genoeg
terwijl Markelo uitging van 30.

Erve de Wêver ca.1930

Veel groen: 1975
In 1975 werd plan Beusbergen ter visie gelegd.
Het zou een “landelijk woonwijkje te midden van
uitzonderlijk veel groen” worden. Bijna een
derde van de nieuwe wijk zou er uit bestaan, een
percentage “dat bijna nergens voorkomt. Je moet
je afvragen of je door de bomen de huizen nog
wel kunt zien”, aldus de burgemeester. Het plan
omvatte Beusbergen I en II. Het laatste was
gelegen tussen de Nachtegaallaan en De Hulpe

Toch akkoord
Na maandenlange strijd kwam men toch tot een
akkoord nadat “Twee gedeputeerden en een stoet
ambtenaren” het gebied hadden bezocht. Als de
plannen een beetje voorspoedig door de ambtelijke
molen zouden gaan kon wellicht in het voorjaar van
1976 worden gebouwd. Grootste strijdpunt was de
rand van de bungalowbebouwing in Beusbergen II
dus het gebied tussen de Nachtegaallaan en De
Hulpe. Uiteindelijk werd men het eens over een
minder dichte bebouwing. Het gewijzigde plan werd
voorjaar 1976 ter visie gelegd.
Er werden een vijftal bezwaarschriften ingediend.
Het betrof vooral het uitzicht, dat werd ontnomen ,
maar ook de aantasting van het fraaie karakter van
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Goorseweg met op de achtergrond De Hulpe. Het gedeelte vlak achter de bestaande bebouwing zal de nieuwe wijk
Beusbergen worden. 1975

De Hulpe. Een der bezwaarmakers, Goorseweg
bewoner J.H.Klumpers, deed het voorstel zijn
bezwaarschrift te zullen intrekken in ruil voor
een optie op een bouwperceel. Dit werd hem
door de raad niet in dank afgenomen en de
negatieve reacties werden door de burgemeester
samengevat als : “Dit soort praktijken brengt ons
op een bijzonder gevaarlijke weg.”
Troetelkind in de problemen: 1976
In maart werd een hoorzitting belegd voor de
bevolking. De belangstelling was groot. De
gemeente ging een aantal criteria hanteren om te
voorkomen, dat speculanten met bouwpercelen
aan de haal zouden gaan. Vanwege de verbeten
‘strijd’, die aan goedkeuring vooraf was gegaan,
noemde burgemeester Roscam Abbing
Beusbergen “het troetelkind van tientallen
ambtenaren”. De raad ging een maand later
‘grif’ akkoord met het plan en de vijf ingediende
bezwaarschriften werden afgewezen. Hoewel
iedereen er van overtuigd was dat de
moeilijkheden nu waren overwonnen, kwamen er
alsnog problemen. “Wie schetst onze verbazing,
nee nog erger, onze teleurstelling, toen we
bericht ontvingen, dat Zwolle nogmaals een
nader onderzoek wil naar de mogelijkheden om
de oostflank, tegen De Hulpe, te laten vervallen.”
De provinciale planoloog was na enkele
bezoeken tot de overtuiging gekomen, dat de

natuur van De Hulpe ernstig schade werd berokkend
als er aan de oostrand van Beusbergen II bungalows
zouden worden gebouwd. Hij was tot deze conclusie
gekomen na een bezoek aan Markelo en een
fietstocht door Beusbergen samen met
bezwaarmaker J.H.Klumpers.
Toch groen licht: 1977
In het voorjaar hield Zwolle een hoorzitting waarop
de bezwaren konden worden toegelicht. Tot grote
opluchting van het gemeentebestuur verklaarde
Zwolle zowel de bezwaren van de provinciale
planoloog als die van de heer Klumpers ongegrond.
Afzien van bungalowbouw langs de Hulpezoom

Start aanleg riolering voor woningbouw in Beusbergen 1975

MARCLO’S CHRONYKE

8

achtten GS niet haalbaar, omdat het geld van de
verkoop van deze bouwpercelen nodig was voor
de exploitatie van de huurhuizen.

Aanleg riolering in Beusbergen 1975

Klap in het gezicht
De juichstemming sloeg in juni om, toen bekend
werd dat Klumpers en de inspecteur ruimtelijke
ordening bij de Kroon in beroep gingen. Ze
vonden dat het landschap ernstig werd aangetast,
omdat de woningbouw te ver oprukte naar het
natuurgebied De Hulpe.”Een klap in het gezicht
en een gevangenisstraf van 33 maanden. Er zijn
niet minder dan 120 woningzoekenden in de
sociale sector en 86 particulieren, die willen
bouwen, zij worden de dupe”, aldus een
teleurgestelde burgemeester. De bezwaren
bleven gericht tegen bungalowbouw langs de
oostrand.

Er was tot nu toe al ruim f 1,6 miljoen geïnvesteerd
in de aankoop van boerderijen en gronden, waar
rente en lossing voor moest worden betaald, maar
waar al een aantal jaren geen inkomsten tegenover
stonden. Dit zou zeker leiden tot hogere kavelprijzen
en huren. In een emotionele raadsvergadering werd
in ongemeen scherpe bewoordingen door de fracties
gereageerd. De raad was vooral verbolgen over het
feit, dat beide bezwaarmakers zowel in 1970 als
1971 bij de vaststelling van het plan Buitengebied
(waarin Beusbergen als toekomstige dorpsuitbreiding was opgenomen) niets van zich hadden
laten horen, maar nu “tot het bittere einde willen
gaan.”
Motie
In een motie van afkeuring sprak de raad haar
leedwezen uit over de ingediende bezwaarschriften
en ook haar grote verontwaardiging over de
handelwijze van de inspecteur. Het werd
“onbegrijpelijk en in hoge mate schadelijk”
genoemd als de woningbouw nog langer zou
stagneren. “Wij vinden het bedenkelijk en
verontrustend dat de macht van een ambtenaar zover
reikt, dat deze handelt dwars tegen de wil van de
gemeente en de provincie in.” De burgemeester
kondigde aan, dat het college een pendeldienst naar
Den Haag zou instellen om de Kroonprocedure - die
gemiddeld 33 maanden duurde – zoveel mogelijk te
bespoedigen. De motie werd naar tal van
autoriteiten en instanties gezonden, waaronder de
minister en beide Kamers. Het werd “incorrect en
afkeurenswaardig” genoemd, dat de inspecteur een
gesprek met het gemeente-bestuur weigerde en dat
hij zijn toezegging, om alvorens een bezwaarschrift
in te dienen met B en W overleg te plegen, niet
nakwam.

Nachtegaallaan (nu Burg. Korthals Alteslaan)met zicht op de
Koekoek 1976

Situatie voor bebouwing in Beusbergen 1976

Actiecomitié Beusbergen
Ook een aantal gegadigden voor een bouwperceel
besloot tot actie over te gaan. Men vond het zeer
onrechtvaardig, dat door de halsstarrige houding van
twee personen een grote groep mensen werd
MARCLO’S CHRONYKE
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Nachtegaallaan met de afslag die tegenwoordig
Hemmelweg heet
1975

gedupeerd. “Op deze manier kan ik me wel voor
een bejaardenwoning laten inschrijven”, aldus
een verontrust comitélid. Al in oktober
presenteerde het college een aangepast plan. Het
voorzag in de bouw van 250 woningen. In het
‘oude’ Beusbergen waren dat er 325. Met inzet
van het hele ambtenarencorps en na talrijke
beraadslagingen in Den Haag en Zwolle was een
“vrij ingenieus ontsnappingsplan tot stand
gekomen.” Bungalowbouw aan de oostzijde
kwam in het nieuwe plan niet meer voor. Er zou
op kleinere percelen en dichter op elkaar
gebouwd worden om te kunnen komen aan
enigszins acceptabele grondprijzen. Uitputtend
overleg met de inspecteur en GS had tot de
toezegging geleid, dat met deze opzet akkoord
zou worden gegaan. De verwachting was dan
ook dat men met dit plan “kon ontsnappen uit de
kerker van de Kroonprocedure.”

mogelijk was om via een zgn. artikel 19 procedure
toch met een deel van het plan te beginnen. Hoewel
de familie De Jong er helemaal niet “op uit was een
geweldige rel in Markelo te veroorzaken” had hun
opstelling wel dit effect. Beide bezwaarschriften
werden door de raad ongegrond verklaard. Ook de
inspanningen van het inmiddels opgerichte
actiecomité hadden niet tot een andere opstelling van
de bezwaarmakers geleid. Het comité “had de koe
bij de horens gevat” en had de bezwaarmakers
bezocht. Hoewel beide gesprekken in een prettige
sfeer verliepen kreeg het comité de stellige indruk,
dat met name Klumpers niet zou schromen om tot
aan de Kroon te gaan procederen. ”Wij hebben hem
voorgehouden, dat door zijn toedoen veel
onschuldige woningzoekenden in Markelo worden
gedupeerd. We kregen echter de indruk, dat hij een
lang sluimerende wrok tegen de gemeente lijkt uit te
spelen.” De Jong zegde toe er geen Kroonprocedure
van te zullen maken, maar ‘hoogstens’ door te gaan
tot GS. In de raadsvergadering zei de burgemeester
dat Zwolle ook schoon genoeg had van de bezwaren
tegen Beusbergen II, die eigenlijk niets voorstellen.
“Ze zijn allemaal zo van tafel te vegen. Het is

Gezicht op de Stationsweg vanaf de Nachtegaallaan in plan
Beusbergen 1976

Nachtegaallaan (nu burg. K. Alteslaan) met landweg naar
de Hulpe langs houtopslag van de fa. Schorfhaar 1976

Verbijstering
Groot was de verbijstering toen de gemeente in
december twee bezwaarschriften tegen het
herziene plan ontving. Wederom van de hand van
Klumpers en ook de heer De Jong, bewoner van
De Hulpe. Omdat Zwolle inmiddels z’n
waardering voor het herziene plan had
uitgesproken, onderzochten B en W of het

eigenlijk toch te gek om los te lopen, dat we ons als
volwassen mensen hiermee bezig moeten houden. We
zijn hier toch niet bezig met een soort privé-hobby.”
Het comité kreeg van de raad alle lof toegezwaaid
voor de constructieve en rustige wijze, waarop ze
actie had gevoerd.
“Het was een waardevolle rugdekking en een op
een gezonde wijze opkomen voor de belangen van de
Markelose gemeenschap.”
Verder overleg zinloos: 1978
Begin 1978 geven beide bezwaarmakers te kennen
niet meer in discussie te willen treden en tijdens een
gepland gesprek kwamen beiden niet opdagen.
Klumpers zag geen nut in zo’n gesprek en De Jong
liet weten er geen tijd voor te hebben. Een verbitterd
comité overwoog een kort geding aan te spannen en
wilde de stemming onder de bevolking in beeld
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brengen door het houden van een handtekeningen
-actie. Ook werden andere acties overwogen. Er
werd een hoorzitting belegd om een ‘strijdplan’
voor de toekomst uit te stippelen. De Jong zag
inmiddels af van een beroepsschrift bij GS, maar
Klumpers zette door. “De heer Klumpers gaat
gewoon zijn eigen gang en zal ook niet aarzelen
om de bouw volgens art. 19 aan te vechten.”
Deze voorspelling bleek maar al te waar.
Klumpers ging – na afwijzing van zijn bezwaar
door GS in beroep bij de Kroon. Hij bleef van
mening dat ondanks de wijzigingen het
natuurgebied De Hulpe werd aangetast. Tijdens
de bijeenkomst met de bevolking gingen er al
stemmen op om de strijd maar te staken, omdat
de zaak in een patstelling dreigde te geraken.
Daar wilde het comité echter niets van weten. Ze
wilde op een hoorzitting in Zwolle in gesprek met
de provincie-bestuurders en daarvan een grote
manifestatie van maken met De Fanfare,
Boerendansers en verder iedereen die maar mee
wilde.

Huizen in aanbouw aan het Wansink 1978

beplantte. “Het is eigenlijk een triest verhaal. Je
mag van geluk spreken, wanneer een
bestemmingsplan binnen vijf jaar rond is te krijgen.
En dan hadden we nog het geluk, dat zich bij de
grondverwerving geen problemen voordeden.
Daarom zal er in september al weer overleg
plaatsvinden over ons volgende uitbreidingsplan.”
Het absolute dieptepunt in deze slepende kwestie
was het beroep, dat de inspecteur ruimtelijke
ordening aantekende. “Daarbij stonden GS ook
vreemd te kijken, zij hadden Beusbergen namelijk al
goedgekeurd.” De burgemeester roemde de
consequente eensgezindheid van de raad en toonde
veel respect voor de wijze waarop het Actiecomité
‘Beusbergen’ zich steeds had ingezet. In een
ingezonden stuk met als titel ‘Zand over Beusbergen’
sprak het comité haar voldoening uit, dat de bouw
nu ongehinderd kon doorgaan. Bij alle prettige
ervaringen waren er natuurlijk ook minder prettige.

Burgemeester Korthals Alteslaan 1978

Licht op groen.
In het Markelose gemeentehuis begon de 15e
februari stralend: Bij de ochtendpost was een
brief van GS waarin het startsein werd gegeven
voor de (voortzetting) van de bouw in
Beusbergen I. Dat het licht al op groen ging
kwam mede door een brief van Klumpers aan het
Zwolse college, waarin hij te kennen gaf weinig
heil te zien in een mondelinge toelichting van
zijn bezwaren. Tevens gaf hij aan geen enkel
probleem te hebben met de bouw in het niet
omstreden deel Beusbergen I. Naar verwachting
kon de schop in april dan eindelijk de grond in.
Het comité sprak zich in een ingezonden brief
positief uit over de beslissing van GS.
Zand over Beusbergen.
In maart werden 44 kavels uitgegeven. ”Na zes
jaar struikelen en weer opstaan begint dan
eindelijk de bouw”, aldus de burgemeester
tijdens de nationale boomplantdag, waarbij de
schooljeugd de eerste groenstroken

De eerste huizen aan het Diekink 1978

“Het aantal woningzoekenden (ca. 300) in
aanmerking genomen, hebben de activiteiten ten
behoeve van plan ‘Beusbergen’ eigenlijk slechts bij
een beperkt gedeelte van de Markelose burgers
positieve weerklank gevonden. De zeer matige
opkomst op de vergaderingen heeft dit overduidelijk
gedemonstreerd.” Nu Beusbergen tastbare
werkelijkheid ging worden, was het comité van
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11

mening dat er voor haar geen taak meer was
weggelegd.

Zo moest de fundering van een blok van zes in
aanbouw zijnde woningen worden afgebroken en
anderhalve meter verder opnieuw worden gestort.
Dit kon gebeuren omdat met de bouw was begonnen
zonder dat de dienst gemeentewerken het
bouwterrein had uitgezet.

Burgemeester Korthals Alteslaan 1978

Straatnamen
Er werd gekozen voor streekeigen namen. De
hoofdader van de wijk kreeg de naam van oudburgemeester Korthals Altes. De voormalige
boerderijen Diekink, Wansink, Smitjan en de
Wêver werden vernoemd. De weg over de grond,
die had toebehoord aan erve De Kuper (zie:
‘Markelo
Dorpsgeschiedenis’ pand 99) kreeg de naam
Kuperskamp. De weg langs de begraafplaats
richting Hulpe en Hemmel werd Hemmelweg
genoemd. Tot slot werd de naam Papenveld
gekozen. De herkomst van deze naam is niet te
achterhalen. Wel wordt deze naam al in 1628 in
markeboeken genoemd, zij het dat ze voorkomt
als Papenkamp. (Met Papen werden na de
Hervorming vaak katholieken aangeduid).
De namen Beusbergen en Nachtegaallaan bleven
gehandhaafd.

Woningen aan Smitjan 2005

Mysterieuze verdwijning: 1981
In het voorjaar raakte Markelo in de ban van ‘De
verdwenen bouwtekeningen’. In oktober 1980 had
de woningstichting een eerste versie tekeningen bij
de gemeente ingediend voor de bouw van 25
huurwoningen aan het Smitjan. Omdat de plannen
niet helemaal overeenkwamen met het
bestemmingsplan was nader overleg nodig.
Bovendien moest er tevens een wijziging van het
bestemmingsplan plaatsvinden. Terwijl de architect
van de woningstichting doorwerkte aan zijn
schetsen verzuimde de gemeente de wijziging voor
te bereiden:” Gewoon vergeten…. “ Bij een volgend
overleg in februari werd duidelijk dat de woningstichting inmiddels aangepaste tekeningen had
ingediend, ervan uitgaand, dat de gemeente haar
huiswerk ook had gedaan… De bewuste tekeningen
waren echter nooit aangekomen, ze waren
spoorloos! De grote vraag, die in de pers breed
werd uitgemeten, werd: Wie schoof de tekeningen

Wansink 1978

Woningwetwoningen
In Beusbergen werden door de woningstichting
Diepenheim-Markelo een aantal complexen
huurwoningen gebouwd.
Dat zich hierbij ook problemen voordeden past
helemaal in het “plaatje Beusbergen”.

Woningen aan Smitjan 2005
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Woningen aan Beusbergen 2005

door welk loket? Er werden extra en soms
spoedeisende raadsvergaderingen belegd om het
“Watergate van Markelo” op te lossen. Er
vlogen verwijten over en weer, waarbij de dienst
gemeentewerken als schuldige werd aangemerkt.
“Een medewerker van de woningstichting heeft
bij de dienst gemeentewerken een stapeltje
tekeningen door het loket geschoven, maar die
zijn zoekgeraakt”, aldus de conclusie
van burgemeester Van Schaijck. “Niks
zoekgeraakt, wie zegt dat het op mijn afdeling
een janboel is”, was de reactie van directeur
Kuperus op deze beschuldiging. Ook bij de
woningstichting viel de conclusie van de
burgemeester helemaal verkeerd: “Wat door die

vallen en opstaan, begin 1982 werd door het
ministerie een forse rem gezet op de toewijzing van
woningen. Tot dan toe werd gebouwd in een tempo
van gemiddeld 10 woningwet-, 10 premie- en 3
vrije sector woningen per jaar. Voor 1982 kreeg
Markelo slechts 6 woningen toegewezen. “Een
grote ramp, het lijkt wel of we op alle mogelijke
manieren worden gepakt”, aldus de
gemeentesecretaris. Het gevolg was, dat een flink
aantal bouwkavels voorlopig renteloos bleven
liggen, waardoor de grondprijs wederom zou
stijgen. Met smart werd gewacht op de uitspraak
van de Raad van State over het ingediende
bezwaarschrift van Klumpers. Hij ging al in 1978
in beroep tegen Beusbergen II.
Markelo wint
In januari kwam het bericht, dat de Kroon het
besluit over Beusbergen drie maanden had
uitgesteld. Weer een forse tegenvaller voor
Markelo. Al in juni 1981 had het college in Den
Haag haar pleidooi gehouden. Hoewel één van de
staatsraden zich had afgevraagd waarom Markelo
in zo’n mooi natuurgebied wilde bouwen, was de
algemene indruk niet ongunstig. En trouwens,
Markelo werd aan alle kanten omsloten door fraaie
natuurgebieden.
In april kwam dan eindelijk het verlossende woord:
Het bezwaar dat Klumpers in 1978 had ingediend
werd na vier jaar (!) door de Kroon verworpen.
Heerste er in eerste instantie grote vreugde, door
alle uitstel en slepende kwesties moest de
oorspronkelijke opzet drastisch worden herzien.
Vanwege de voortdurend stijgende kosten, moest er
wellicht dichter op elkaar worden gebouwd.
Bovendien diende zich een drastische vermindering
van de vraag naar particuliere woningen aan. Ook
de hoge rentestand, die tot ruim boven de 10%
steeg zorgde zeker voor een verminderde
belangstelling. “De tijd is voorbij, dat we eerst met
de bouw beginnen en dan pas belangstellenden
zoeken”, aldus een woordvoerder van aannemer
Tempelman.

Weverskamp 2005

man met die ketting om is verklaard, dat klopt
niet”, aldus voorzitter Krebbers, nadat hij de
raadsvergadering demonstratief had verlaten. Na
veel zwarte pieten kwam de ontknoping: De
tekeningen waren via gemeentewerken terecht
gekomen in de kamer van B en W en door de
gemeentesecretaris in een envelop gestopt. Die
was vervolgens in de spreekwoordelijke la
verdwenen.
Op de rem: 1982
Ging de ontwikkeling van Beusbergen al met

Nachtegaallaan 2005
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Verdichting van de kavels: 1984
Door de stijgende grondprijzen als gevolg van de
voortdurende stagnatie, teruglopende interesse in
het bouwen en de vereiste aanpassingen aan
Beusbergen II zag het college genoodzaakt de
kavels te verkleinen. Deze zouden daardoor beter
betaalbaar worden en er was ruimte voor meer
huizen. “We staan met de rug tegen de muur”,
aldus de burgemeester, “want het ministerie eist,
dat de kavelprijzen lager worden om betaalbare
huren te krijgen”. Bovendien vroegen
particuliere bouwers ook om lagere kavelprijzen.
“En wie het kan betalen kan desgewenst royaler
bouwen.” De oppositie betreurde het

Wansink 2005

verdichtingsvoorstel. Met het schrappen van
groenstroken, het terugbrengen van het aantal
bomen en het dichter op elkaar bouwen was
Markelo bezig een mooi plan “totaal te
verknoeien.” Het ‘Comité Beusbergen’ , waarin
ruim 90 (toekomstige) bewoners zich hadden
verenigd, had ook een andere mening over deze
verdichting en eiste, dat het oorspronkelijke plan
zou worden uitgevoerd. Ze kreeg steun uit
‘onverwachte’ hoek, want ook Klumpers keerde
zich in een bezwaarschrift tegen de
verdichtingsplannen. Het comité dreigde de
gemeente, dat in geval van verdichting
bezwaarschriften waren te verwachten bij de
bouw van elke woning. Voor de bouwmarkt zou
dit desastreuze gevolgen hebben. Uiteindelijk
trokken de bewoners hun dreigement in, ze
wilden de woningbouw niet nog eens vertragen.
Een nipte meerderheid van de raad (7 tegen 6)
steunde het verdichtingsvoorstel en na de nodige
procedures zou het ook tot uitvoering komen.
Woonwagenlocatie : 1981 – 1991
In 1981 had zich inmiddels een nieuwe
splijtzwam aangediend, die de gemoederen danig
zou bezighouden. Vanuit Zwolle werd Markelo
verplicht om vòòr 1985 een woonwagenlocatie
voor zes wagens in te richten. Aanvankelijk zou
die gerealiseerd worden in de Koekoek nabij de
bejaardenwoningen aan de Göttelaan. De
bewoners gingen echter in beroep tegen dit
voornemen en met succes. Er werd bepaald geen

haast gemaakt met het zoeken van een andere plaats.
Pas in 1983 lekte het nieuwe plan uit: De gemeente
had een locatie op het oog naast de begraafplaats
gelegen in Beusbergen II. De reactie vanuit de
nieuwe wijk liet zich raden. De bewoners voelden
zich overrompeld. Bij de aankoop van hun perceel
was met geen woord gerept over deze mogelijkheid.
“De openbaarheid van bestuur en de mogelijkheid
tot inspraak van de burgers bij belangrijke
gemeentelijke beslissingen zijn in Markelo beide ver
te zoeken”, aldus de harde conclusie tijdens een
protestvergadering van de bewoners. Hiermee was
de kiem gelegd voor een zich jaren voortslepende
kwestie. In de raad vond het college voorlopig geen
meerderheid en B en W kregen de opdracht mee “de
beslissing nog eens te heroverwegen.” Burgemeester
Van Schaijck zegde toe op zoek te gaan naar andere
locaties, maar vroeg de raad om geduld, want “een
broedende kip moet je niet storen.”
Waarop een raadslid reageerde met “als het ei dan
maar uitkomt.” Er werden een achttal alternatieven
onderzocht, maar geen daarvan kreeg de
goedkeuring van Zwolle. En zo koos het college ten
langen leste toch voor de locatie naast het
kerkhof. Ze kreeg daarbij nu wel de steun van de
raad. Boze Beusbergenaren kondigden aan alle
mogelijke stappen tegen dit voornemen te zullen
nemen. Het plan werd in 1984 ter visie gelegd en
‘beloond’ met een gezamenlijk bezwaarschrift,
ondertekend door 92 Beusbergenaren. Daarnaast
werd er bezwaar aangetekend door de heren
Klumpers en De Jong. Het college maakte er korte
metten mee en “veegde de bezwaren van tafel.” De

De eerste woonwagen op het terrein aan de
Hemmelweg 1991

bewoners gingen daarop in beroep tot bij de Kroon.
De Raad van State verklaarde in 1986 de bezwaren
ongegrond en de gemeentelijke plannen konden
doorgaan. Direct gevolg was dat aannemer
Schuitemaker uit Enter afzag van woningbouw op
een perceel in de nabijheid van de locatie. De grond
werd vervolgens door de gemeente aangekocht.
Navraag bij de grote kampen in de regio maakte al
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snel duidelijk, dat er geen belangstelling was voor
verhuizen naar Markelo. De gemeente besloot
daarop voorlopig geen verdere initiatieven te
ontplooien. Zwolle eiste desondanks, dat er werd
aangelegd, maar de raad was van mening, dat die
verplichting desnoods “maar aan de laars gelapt
moest worden en dat Markelo zich door Zwolle
geen kampje zal laten opdringen: de schop blijft
in de kast. Geen aanleg zonder serieuze
gegadigden.” Toen zich eind 1987 vier mogelijke
gegadigden meldden werd besloten het kamp dan
toch maar aan te leggen. De gemeente was van
mening, dat zij “nu uitvoering moest geven aan
een democratisch genomen besluit.” De
belangstelling bleef echter minimaal en pas begin
1991 (!) werd de eerste woonwagen aan de
Hemmelweg geplaatst.

te laten vallen om de woningbouw niet verder te
vertragen. De eerste ASF- woningen werden in
1986 opgeleverd.
Geen eigen baas
Bij de opzet van Beusbergen had de gemeente
zich als uitgangspunt gesteld alleen te bouwen
voor de eigen bevolking. Dit principe moest
echter losgelaten worden. Op de toewijzing van
de ASF-woningen had de gemeente geen
invloed. Ook bij de bouw van woningen door
aannemer Tempelman “viste de gemeente
achter het net.” De Markelose aannemer bezat
al jaren ruim een halve hectare bouwgrond aan
de Nachtegaallaan en Kuperskamp en de
gemeente was er ondanks langdurig
onderhandelen niet in geslaagd de grond te
verwerven. Dit ontlokte waarnemend
burgemeester Mulder de uitspraak: “In dat
geval had een aantal jaren geleden onteigend
moeten worden, maar dat doen we hier niet. We
proberen hier zoiets fatsoenlijk te regelen met
dit als resultaat.”
Eind 1986 stelde de raad 509.000 gulden
beschikbaar om de laatste fase van Beusbergen
te voltooien. Er zouden tot 1990 nog 94
woningen worden gebouwd.

Oplevering ASF woningen in Beusbergen
28-2-1986

ASF-woningen: 1984
De perikelen rond de verdichting en de beoogde
woonwagenlocatie hadden ook invloed op de
plannen van aannemer Roosdom-Tijhuis om
namens het Agrarisch Sociaal Fonds 23 luxe
huurwoningen in de vrije sector te bouwen. Ze
wilde deze realiseren op de in haar bezit zijnde
percelen in Beusbergen II. Mocht de aanvraag bij
GS van een ‘verklaring van geen bezwaar’ leiden
tot bezwaarschriften en daardoor langdurige
vertraging dan ging er een streep door de plannen.
Het gemeentebestuur juichte de plannen toe en
had inmiddels goedkeuring verleend.
Beusbergenaren maakten echter massaal bezwaar
eerst bij de gemeente en toen in Zwolle. Als ze
daar geen gehoor vonden zou het merendeel ‘het
een trapje hoger zoeken.” Op een hoorzitting in
december brachten de bezwaarmakers hun
grieven naar voren. Ze hadden geen overwegende
bezwaren tegen de bouw van de ASF-woningen,
mits deze op een andere plek werden gebouwd.
GS was niet ontvankelijk voor hun argumenten en
gaf een verklaring van geen bezwaar af. Na ampel
beraad besloten de Beusbergenaren hun bezwaren

Buitenrand van bebouwing in Beusbergen. Gezicht op
Diekink vanaf de Hulpe

Kalm uitvoeren……
We citeerden in onze vorige
aflevering wethouder Rohaan, die bij zijn
afscheid terugblikte op de stormachtige
ontwikkeling van de Koekoek: “We hebben
Markelo veel te snel laten groeien, dat was
verkeerd. Dit moet zich niet herhalen. Plan
Nachtegaal moet daarom kalm worden
uitgevoerd.”
Met hem had niemand kunnen voorzien hoe
(gedwongen) kalm de bouw van deze “wijk in
het groen” zou verlopen.
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Oudste zangvereniging in Markelo
A.d.v.e.n.d.o.
Eind 19de, begin 20ste eeuw (rond 1900) was een zangvereniging in Markelo actief
onder de naam A.d.v.e.n.d.o. Het weinige wat over deze vereniging bekend is,
wordt hieronder weergegeven.
De precieze datum van oprichting is niet bekend
maar zal gelegen hebben tussen 1890 en 1900. In
februari 1900 werden de repetities gestaakt door
de vrij algemeen heersende influenza. Blijkbaar
waren er lange periodes van inactiviteit, getuige
een berichtje in het Twents Zondagsblad van 3
november 1904:
“ De zangvereniging A.d.v.e.n.d.o. heeft
weer teekenen van leven gegeven. Zij
heeft haar eerste bijeenkomst gehad en
daarin tot directeur gekozen den heer
J.P.C. van Overstraten alhier. De
oefeningen zullen spoedig aanvangen”
In november 1905 bedankte de heer van
Overstraten als directeur. In zijn plaats werd
benoemd Dr. J.S.B. Wanrooy. Besloten werd met
de repetities te beginnen op vrijdag 10 november.
Gerepeteerd werd bij de logementen Leunk en
Spenkelink om de andere week. Dr. Wanrooy
was reeds als president (voorzitter) aan de
vereniging verbonden. Hij bleef echter niet lang
muzikaal leider want hij werd al spoedig
opgevolgd (weer) door de heer van Overstraten.
Ook deze bleef niet lang, getuige een berichtje in
de krant van februari 1906. In dit artikeltje was
sprake van het plotselinge vertrek van v. O.

Besloten werd te wachten met het aanstellen van een
nieuwe directeur tot het najaar, wegens het al ver
gevorderde seizoen. Op de najaarsvergadering in
november 1906 werd besloten te trachten een
directeur te krijgen, zo mogelijk in overleg met de
muziekvereniging “De Harmonie”
A.d.v.e.n.d.o bestond op dat moment uit 85 (!) leden.
Het bestuur bestond uit: Dr. Wanrooy president, E.G
Planten, secretaris en Mevr. J. Taets van
Amerongen, penningmeesteresse. Vice president was
de heer G.M. Kreiken. Gemeld werd dat de toestand
van de kas gunstig was. Op 11 november 1906 werd
de onderwijzer J. van der Sluis uit Goor benoemd als
directeur. De repetities werden de week erop hervat
bij hotel Spenkelink. Blijkbaar werd er niet het hele
jaar door gerepeteerd, want in november 1907 wordt
gemeld dat de repetities wederom een aanvang
zullen nemen.
Zoals gemeld is geen oprichtingsdatum bekend en
evenmin is bekend wanneer de vereniging is
opgeheven. Het laatste krantenbericht over de
vereniging dateert van november 1907. Na dit
bericht wordt niets meer van de vereniging
vernomen, zodat mag worden aangenomen dat het
doek moet zijn gevallen zo tussen 1908 en 1910.
A.B

De logementen Leunk (later Het Wapen van Markelo (Smit) ) en Spenkelink ( later Hotel de Zwaan (Wissink)) waar om de
week gerepeteerd werd. Links Leuk 1930 en rechts Spenkelink 1932.
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De geschiedenis van de Schipbeek
Heel, heel lang geleden…
Om de oorsprong van de Schipbeek beter te begrijpen gaan we eerst vluchtig door
de langetermijn geschiedenis van Oost-Nederland heen.
Het Pleistoceen
Tijdens het Saalien (ca 370.000 – 130.000 jaar
geleden) ontstonden de hoofdvormen va het
huidige landschap van Oost-Nederland. In de
koude perioden diepten de gletsjertongen
bestaande dalen uit en vormden zich stuw wallen.
Het schurende ijs veroorzaakte op veel plaatsen
een keileemlaag. Het huidige IJsseldal is
grotendeels zo gevormd. Toen aan het eind van
het Saalien het landijs zich terugtrok kon het
smeltwater door de aanwezige keileemlagen
moeilijk in de bodem wegzakken en moest over
de oppervlakte wegstromen. De Rijn stroomde in
die tijd naar het noorden. De glaciale dalen
werden opgevuld met grindhoudend zand.
Na het Saalien brak een relatief warme periode
aan, het Eemien (130.000 – 115.000 jaar geleden)
waarin de vegetatie terugkeerde en de erosie
afnam.
Gedurende de periode die daarop volgde,
het Weichselien (115.000 – 11.600 jaar geleden)
traden vrij veel klimaatwisselingen op. De Rijn
brak door de stuwwallen bij Montferland (ten
zuiden van Doetinchem) en nam zijn loop naar
het westen. In het oude stroomdal, het
huidige IJsseldal, bleef een restgeul over die werd
gevoed door lokale beken.
De huidige beekdalen in Oost-Nederland zijn
gevormd in de laatste ijstijd in het Weichselien.
Bij het smelten van het ijs kwam veel water vrij.
Enerzijds door het tot grote diepte bevroren zijn
van de bodem (permafrost), anderzijds door het
ontbreken van vegetatie, liep het smeltwater en de
neerslag over de oppervlakte weg via geulen en
beken naar lager gelegen gebieden. Toen de
permafrost verdween en het water –ook– de
bodem in kon zijgen kreeg de wind in de koelere
perioden vat op het zand, waardoor rivierduinen
en dekzandruggen ontstonden. Deze ruggen
vulden ook voor een groot deel de laatpleistocene beekdalen waardoor de waterafvoer
‘ontregeld’ werd.
Het Holoceen
In het Holoceen (11.600 jaar geleden – heden)
trad een ‘zeer snelle’ klimaatverandering op. Het
werd warmer en ook vochtiger. De toendraachtige open vegetatie veranderde in bos. Beken
en riviertjes die nog water afvoerden gingen
vanaf die tijd in de stroomdalen meanderen en

sneden zich hier en daar door onderliggende
grondlagen heen. Vanuit uitgestrekte
laagveenmoerassen, westelijk van het OostNederlandse plateau ontsprongen nieuwe beken die
op het huidige IJsseldal afwaterden. Tussen Zutphen
en Deventer liep vermoedelijk nauwelijks water, het
Berkelwater stroomde naar het zuiden, naar de Rijn
en het water van de Dortherbeek (de ‘voorloper’ van
de Maarkelse of Schipbeek) en de Vecht liep via het
IJsseldal in noordelijke richting.
Pas na de doorbraak van een zijtak van de Rijn
(IJsselavulsie) ontstond de rivier de IJssel. Dit vond
pas plaats in de vroege middeleeuwen, ergens tussen
600 en 950 na(!) Christus.
Onderzoeker Bart Makaske: “Dat was een langzaam
proces dat pas begon rond 600 na Chr., in de buurt
van Arnhem. Langzamerhand ging de nieuwe loop
steeds meer Rijnwater afvoeren en rond 950 na Chr.
raakte het veengebied bij Zwolle bedekt met de
afzettingen van de nieuwe rivier. De opkomst van de
Middeleeuwse handelssteden Doesburg, Zutphen,
Deventer en Kampen volgt snel op het ontstaan van
de IJssel”.
De dalen van de Maarkelse en Dortherbeek zijn van
oorsprong natuurlijke beekdalen. Dit kan worden
afgeleid van kenmerken als structuren die op
meanderen wijzen, de plaatselijk aanwezige
beekafzettingen, erosieverschijnselen aan de randen
van het stroomdal en het bovenstrooms gelegen
stroomgebied.
De benedenloop van het dal van de Maarkelse en
Dortherbeek is ingesneden in het oude, Pleistocene
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rivierterras van de Rijn toen de Rijn nog door het
huidige IJsseldal in noordelijke richting liep.
Over het Pleistocene rivierterras ligt holocene
rivierenlandschap.
Ten zuiden van het oude Deventer heeft hier
(Bergweide) in de late middeleeuwen tijdelijk
een grote meanderbocht gelegen waarin de
Maarkelse / Dortherbeek uitmondden. In de
uiterwaarden van de IJssel is het oude rivierterras
bedekt met een dunne laag jonge rivierklei. In
oostelijke richting verdwijnt dit voormalige
rivierenlandschap onder het dekzand.
Het beekstelsel vormt vanaf Deventer in
oostelijke richting als het ware een drainagesysteem van de zandgebieden.

Invloed van de mens
Het huidige landschap rond de rivieren en beken
is ontstaan in een wisselwerking tussen natuur en
vele generaties lang menselijke ingrepen. Fysisch
geografische kenmerken, zoals hoogteligging,
bodemtype en waterhuishoudkundige gesteldheid
zijn van grote invloed geweest op de
ontwikkeling van het landschap. In de
prehistorische periode van 8800 – 5000 v. Chr.
was de mens al actief in het gebied. Aanvankelijk
zijn het rondtrekkende groepen, bewoning komt
voor op de hoger gelegen, droge plaatsen,
doorgaans nabij stromend water.
De eerste boeren vestigden zich ergens tussen
4000 en 3000 v. Chr. Ze hielden vee en legden
akkers aan op open plekken in het bos.
Werktuigen zijn gevonden langs het IJsseldal,
maar ook langs de Maarkelse en Dortherbeek.
Rond 2000 v. Chr. is de overgang van jagers naar
boeren in deze regio voltooid.

Bevolkingsgroepen in Romeinse tijd.

gronden aan de oostzijde van de IJssel.
Bestaanseconomie, gericht op dienstverlening aan
reizigers komt op. Nabij de mondingen van beken in
de IJssel kwamen plaatsen als Zutphen en Deventer
in de 8e eeuw tot bloei.
Gedurende de Hoge en de Late Middeleeuwen (800
– 1500 na Chr.) veranderde de organisatie van de
samenleving grondig en werd complex.
Bezitsverhoudingen werden geïnstitutionaliseerd,
men ging door met de ontginning, een nieuw
landbouwsysteem ontstond, er werden dijken
aangelegd en nieuwe waterverbindingen werden
aangelegd.
Men leefde in Twente in kleine sociale
gemeenschappen, de zogenoemde 'buurschappen'. In
deze kleine buurten heerste een soort familiesamenleving. We mogen aannemen dat tegen het
eind van de 8e eeuw, over heel Twente, al veel van
deze buurschappen voorkwamen, waaronder
Stokkum. Tijdens het bewind van Karel de Grote
(768 – 814) werd het gebied gekerstend. Naast de
adel fungeerden ook bisdommen en kloosters als
landheer.

In de bronstijd (2000 – 800 v. Chr.) en de
IJzertijd (800 -12 v. Chr) werd de menselijke
invloed op het natuurlijke landschap steeds
groter. Door de bevolkingsgroei werd het areaal
landbouwgrond op hooggelegen dekzandruggen
uitgebreid. De ontbossing ging door in de
Romeinse tijd (12 v. Chr. - 450 na Chr.). De
Omdat er voldoende grond voorhanden was konden
transformatie naar meer planmatige aanleg van
de buurschappen zich territoriaal gemakkelijk
erven is kenmerkend voor deze periode. Vanaf
uitbreiden. De bevolking nam in omvang toe en
100 na Chr. werden nederzettingen ook omheind.
Tegen het eind van de Vroege
Middeleeuwen (450 – 800 na Chr.) is er
fixatie van woonplaatsen. De Franken
veroverden het gebied en verdeelden
het op basis van het Romeinse recht
over een groot aantal landheren. Die
gaven het weer in bruikleen aan
leenmannen, in ruil voor goederen en
ondersteuning in oorlogstijd. Mensen
verplaatsten zich over land en over
water. Noord-zuid bewegingen (visa
versa) vonden plaats over de IJssel en
vermoedelijk ook over hoger geregen
Uit de Geschiedkundige Atlas van Nederland.
Marken en dijken
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werden steeds meer woeste gronden in cultuur
gebracht. De buurschappen gingen er toe over om
de woeste gronden, bestaande uit bos, wilde
weiden, heide, moeras en veengrond, tot haar
gemeenschappelijk bezit te rekenen. Toen de
territoria zo groot werden dat ze tegen elkaar aan
kwamen te liggen werd het nood-zakelijk om
gezamenlijk de grens vast te stellen. Deze
begrenzing, die in de 12e en 13e eeuw is
doorgevoerd, is het begin van het vormen van
marken.
Vormden de rivieren en beken door hun
wisselende waterstanden aan de ene kant een
bedreiging, vanaf de vroege middeleeuwen
kregen zij voor / door de mens belangrijke
functies als waterafvoer, als transportader van
(handels)waar, maar ook als verdedigingslinie.
Het optimaal benutten van deze functies leidde
dikwijls tot spanningen, omdat belangen ervan
niet in elkaars verlengde lagen. Denk
bijvoorbeeld aan van het snel afvoeren van water
om wateroverlast te beperken, het belang dat
haaks staat op het belang van het hebben van
voldoende water onder de kiel bij het transport
van goederen. Of andersom: het bevaarbaar

maken door het realiseren van hogere waterstanden
versus gevaar voor overstroming.
De Late Middeleeuwen kenmerken zich door
vernatting. Sterke ontbossing leidde tot hogere
grondwaterstanden. De ‘vervangende begroeiing,
heide, gras en cultuurgewassen, hield minder water
vast en de verdamping was minder. Hierdoor nam
het neerslagoverschot en daarmee de perioden van
wateroverlast toe. Overstromingen waren schadelijk
voor de oogst. De machthebbers en bewoners hebben
zich vanaf de tweede helft van de 12e eeuw bezig
gehouden met de aanleg van dijken en het verbeteren
van het afwateringsstelsel.
De bestuurders van de stad Deventer zijn de
initiatiefnemers geweest voor het ontstaan van de
Schipbeek. De aanleg van de ‘waterafvoerleiding’ en
‘scheepvaartroute’ vond plaats tussen 1345 en 1402.
De belangen voor de stad waren vele en omvangrijk,
zoals: het doorspoelen en voeden van grachten, het
aandrijven van watermolen(s), het transport van
handelswaar. De aanleg van de Schipbeek bestond
eigenlijk uit het kanaliseren, het vastleggen / fixeren
van de natuurlijke waterloop ‘Marckelsche Becke’.
De verbinding met de Dortherbeek werd verbroken.

De functie van de Schipbeek vanaf de 14e eeuw
In het waterrijke en moerassige gebied tussen Stokkum en Deventer, nu bekend
als het Stokkumer broek, het Holter broek en het Bathmense broek liepen in de
middeleeuwen vele beken en beekjes die de functie hadden overtollig hemelwater
af te voeren naar de IJssel. Naar mate de bevolking in het gebied ─dat we heden
ten dage Overijssel noemen─ dichter werd en cultuur en techniek ontwikkeling
doormaakten, kwamen ook accenten op andere functies van de waterlopen te
liggen.
De Bisschop van Utrecht, die al vóór de 11e eeuw landsheer van het Oversticht (nu Overijssel) was,
stimuleerde vanaf de 14e eeuw niet alleen de verbetering van wegen en waterlopen, maar ook de bouw
van verdedigingswerken. Deze verdedigingswerken waren nodig om het Oversticht te beschermen tegen
de voortdurende invallen van de Geldersen. Hiertoe legde men op verschillende plaatsen zogenaamde
landweren aan. Dit waren kilometerslange wallen begroeid met dicht doornig struikgewas.
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De stad Deventer stelde de Bisschop voor om één
van deze landweren met een ‘gracht’ ervoor te
laten lopen vanaf Deventer, via het klooster ter
Hunnepe, naar het Westerflier. Hiermee werd
beoogd een degelijke verdedigingslinie tot stand

houden. Vanaf die tijd had Deventer zo ongeveer de
alleenheerschappij over de Schipbeek. Deventer
streefde naar zo veel mogelijk eigendommen langs
de Schipbeek. Zo was ook de Diepenheimer
watermolen van Deventer.

te brengen, die tevens dienst kon doen als
vaarweg naar het achterland.

Dat het recht van schouw nog niet de garantie was
voor een goed onderhoud, bleek ook hier. Het
onderhoud was namelijk opgedragen aan de marken
die aan de Schipbeek waren gelegen. Aangezien de
bewoners van deze marken geen enkel belang
hadden bij een goed bevaarbare beek, ja, soms zelfs
tegengestelde belangen, kwam er van het onderhoud
bar weinig terecht. Pas toen werd ingezien dat de
beek van groot belang was voor de waterbeheersing
in het gebied, waren de boeren te bewegen tot nemen
van een aandeel in het onderhoud.

In de periode 1399 - 1402 hebben vele posten in
de Cameraarsrekeningen (administratie van de
stad Deventer) betrekking op het project dat in
die tijd de Marckelsche Becke werd genoemd.
Op 5 december 1399 gaf de Bisschop
toestemming om bij Diepenheim in de Regge een
dam aan te leggen zodat het water van de
bovenloop van de Regge, door de nieuwe
‘gracht’ (grift) richting Deventer zou stromen. De
waterstand van de Regge daalde hierdoor
aanzienlijk en de scheepvaart werd, voornamelijk
richting Zwolle, aanzienlijk bemoeilijkt. Dit
leidde tot flinke onenigheid tussen Zwolle en
Deventer, met als uiteindelijk resultaat dat niet
het gehéle Oversticht doch alleen de stad
Deventer voor alle kosten voor de aanleg van de
landweer met ‘gracht’ opdraaide. De waterloop,
die tevens voor de scheepvaart geschikt gemaakt
was, werd ’Schipbeek’ genoemd.

Deventer, als beheerder, bleef de Schipbeek zien als
uitsluitend een vaarweg.
Vooral tijdens de Tachtigjarige Oorlog, na de
periode 1591-1597, waarin het oosten van Nederland
dankzij prins Maurits van Spaanse handen overging
in Staatse handen, werden grote activiteiten
ontwikkeld. In 1602, 1610, 1611, 1614 en 1615
werden in Deventer besluiten genomen om de

De landweer bleek op de lange duur niet het
beoogde effect te hebben. De Geldersen bleven
dit gebied onveilig maken, met uiteindelijk als
direct gevolg dat de Bisschop het gezag over het
Oversticht moest afstaan aan de Spaanse Karel V
en later Philips II.
De Schipbeek bleek echter wel te voorzien in de
behoefte. De stad Deventer heeft vooral in de
periode 1571 - 1573 veel geld besteed aan het
bevaarbaar houden van deze waterweg. Er
werden dijken aangelegd, natuurlijke hoogten
werden met dijken verbonden, enerzijds om
wateroverlast te beperken en anderzijds om de
waterloop in een smallere bedding te dwingen en
voor ‘meer water onder de kiel’ te
bewerkstelligen. Een kroon op haar werk zette de
stad toen ze, op 17 maart 1576, een octrooi van
Philips II wist los te krijgen om de Schipbeek te
verbreden, te verdiepen en daarop schouw te
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Schipbeek verder te graven. In 1402 liep de
Schipbeek nog tot het Westerflier en blijkens het
octrooi van 1576 was de kanalisatie (lees:
bevaarbaar maken) gevorderd tot de
Schipbekerhuizen (Berendsen / Schoman). Met
de nieuwe plannen beoogde men via de
Buurserbeek een verbinding met woonoorden
(handel) verder naar het oosten te
bewerkstelligen. De Buurserbeek was in feite
niets anders dan de bovenloop van de Regge. De
oorsprong was in de omgeving van Ahaus (D) en
stroomde verder af langs Alstätte, Buurse,
Diepenheim, Goor om uiteindelijk via de Vecht
een verbinding te hebben met de IJssel.
Handelsverkeer vanuit Duitsland was door de
verbinding nu mogelijk geworden rechtstreek
naar Deventer.

De schippers lieten zich over ondiepe stukken van de
Schipbeek meevoeren door een lange golf,
veroorzaakt door het open gooien van de sluis. Deze
lange golf zorgde echter ook voor wateroverlast in
het Stokkumerbroek.
Bij hoge waterafvoer wilden de Stokkumer boeren
de sluizen gesloten houden, terwijl bij lage
waterstanden de sluizen naar hun idee geopend
moesten worden. De belangen van de boeren
bovenstrooms van de sluis, omgeving Diepenheim,
waren weer strijdig hiermee. Bij hoge afvoeren
wilden de Diepenheimers de sluizen juist open
hebben. Daarentegen vonden de Stokkumer boeren
dat zij ─hoewel niet schriftelijk vastgelegd─ het
recht van de stad Deventer hadden om “als extra
veiligheidsmaatregel” jaarlijks omstreeks St Peter
(25 april) achter de sluizen een dam op te werpen,

Belangrijkste waterlopen met gegraven verbindingen in Oost Nederland.

Rond 1611 kwam de eerste doorgraving tot
stand; tussen de Schipbekerhuizen en de
Diepenheimse Molenbeek. Hierdoor kreeg de
Schipbeek een verbinding met de
Markvelderbeek. Teneinde het hoge water van de
Markvelderbeek te kunnen tegenhouden en
overstromingen in het Stokkumer broek en
omgeving te voorkomen werd het nieuw
gegraven gedeelte voorzien van een sluis; later
bekend als ‘Oude Sluis’.
Het aantappen van gebiedsvreemde
stroomgebieden en het instellen van sluizen en
molenstuwen leidde tot ontwrichting van het
waterbeheer. Perioden van droogte en
wateroverlast namen toe. De onenigheid over het
waterbeheer begon steeds verder op te lopen. De
schippers en de stad Deventer aan de ene kant en
de boeren uit Diepenheim, Gelselaar en Stokkum
aan de andere kant hadden volledig tegenstrijdige
belangen; bevaarbaarheid versus wateroverlast.

waardoor de kans op overstromingen in hun gebied
afnam. Echter in 1621 werd dit ‘dam leggen’ door
Deventer verboden, terwijl in 1628 enkele
Stokkumse boeren van de Drost van Haaksbergen
zelfs een boete kregen voor dit vergrijp.
In 1630 kreeg de strijd om het waterbeheer een
hoogtepunt door een opmerkelijk incident.
Woedende boeren uit Diepenheim en Goor
vernielden de Oude Sluis en haalden de dam erachter
weg, zodat het hoge water van de Markvelder beek
niet meer afvloeide naar de landerijen rond
Diepenheim en Goor, maar het Gelselaarse- en
Stokkumerbroek onder water zette. De Stokkumer
boeren waren hierdoor uiteindelijk slachtoffer van
het in 1611 verbinden van de Schipbeek met de
Markvelder beek. Vóór die tijd ─zo vond men─ had
de Schipbeek nooit bovenmatige wateroverlast
veroorzaakt. Eerder belandde het water bij extreme
afvoer van de Markvelder beek via de Molenbeek in
het Diepenheimse broek.
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De slechte bevaarbaarheid van de beek kon ook
worden gezocht bij de schippers zelf. Als er te
weinig water in de beek stond om te varen,
maakten de schippers van planken,
boomstammen, zoden en alles wat er verder te
vinden was zelf een dam in de beek, waarmee ze
het water lieten opstuwen. De schuit werd
vervolgens vlak voor de dam gemanoeuvreerd en
de dam werd doorgestoken. Het afstromende
water nam de schuit mee tot de volgende
ondiepte, alwaar de truc werd herhaald.
De restanten van de tijdelijke dammen zorgden
elders weer voor overlast. Deventer bleef zich,
ondanks alle problemen, vele inspanningen
getroosten om de Schipbeek bevaarbaar te
houden. Zo werd de loop van de Bolksbeek in
1650 verlegd, zodat het water van de Berkel naar
de Schipbeek werd afgeleid.

sluizen. De kosten liepen zo hoog op, dat er werd
besloten om de schippers tol te laten betalen, zoals
bij Holten en Diepenheim.
En toch was ondanks al die moeite de Schipbeek
vaak alleen tijdens de wintermaanden goed
bevaarbaar. In 1630 telde men op één dag 25
schepen en 22 houtvlotten die via de Schipbeek
Deventer bereikten. In 1750 zouden er per week nog
100 schuiten naar Deventer varen en omstreeks 1800
was dit aantal verminderd tot ruim 40.
Waarschijnlijk zijn deze aantallen wat ‘naar boven

Toen in 1663 na het tot stand komen van de
verbinding met de Buurserbeek de watertoevoer
nog meer toenam, ontstond er een vrij
ingewikkelde waterstaatkundige situatie:
Voorbij Markvelde splitste de beek zich in
tweeën; in een zogenaamde ‘straamp’. De
zuidelijke tak was de nieuw gegraven Schipbeek
met daarin de Nieuwe- en de Oude Sluis. Was de
Nieuwe Sluis gesloten, dan stroomde het water af
via de noordelijke tak: de Diepenheimse
Molenbeek, die de watermolen aandrijft en
verder zijn loop heeft via het Diepenheimse
broek naar Goor.
Nabij het Westerflier lag een houw ofwel een
sluis waarmee de watertoevoer naar de Regge
kon worden geregeld. De sleutel van deze sluis
werd beheerd door de burgemeester van
Diepenheim, alleen met zijn toestemming
mochten daar schepen passeren.
De Schipbeek, de Regge en de Molenbeek
vormden een zogenaamde beken-driehoek (zie
afbeelding). In deze driehoek ligt de Schipbeek
veel hoger dan de Regge en de Molenbeek. Dus
met sluizen en dammen trachtte men tot
beheersing van het waterniveau in het gehele
gebied te komen.

In de 18e eeuw werd zeer veel geld besteed aan
het uitgraven van ondiepten en het repareren van

afgerond’, want ze worden vermeld in rapporten
waarin argumenten werden aangedragen voor het
verbeteren van de bevaarbaarheid van de Schipbeek.
Lindeman, de naam die bij de beschrijving van de
geschiedenis van de Schipbeek niet ongenoemd mag
blijven ─hieronder komen we hierop nog terug, was
een grote voorvechter van deze plannen; hij sprak
zelfs over 20 schuiten en 200 houtvlotten per dag!
Langs de Schipbeek lagen vele havens /
overslagplaatsen. Zoals bij de boerderijen Schoman /
Berendsen aan de tegenwoordige weg van
Diepenheim naar Borculo. Waarschijnlijk was dit het
16e eeuwse eindpunt van de Schipbeek.
Uit een bewaard gebleven kasboek uit de periode
1712 tot 1719 blijkt dat met de schuiten uit die jaren
boter, kaas, zout, azijn, olie, haring, stokvis, siroop,
brandewijn, lijn- en hennepzaad, traan, teer, papier
enz. van Deventer werd gehaald en op de
Schipbekerhuizen werd overgeladen op rollend
materieel, om ze over land verder te transporteren
naar plaatsen even over de Duitse grens. Op de
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terugreis, met de stroom mee, werden o.a.
bulkgoederen als Bentheimer zandsteen, leem,
houtskool, turf, kalk, ijzerroer en de
nijverheidsproducten van Twente, zoals linnen
meegenomen.
Dicht bij het Westerflier ligt erve de Houwboer
bij de heeuw of houw in de Heuwbeek. Ook hier
zou vroeger een haventje zijn geweest. In de
boerderij bevond zich een herberg.
Lindeman, koopman en belanghebbende bij
de Schipbeek en het beheer over die beek
Na de grote overstroming van Schipbeek en
IJssel in 1744, was Deventer volledig geïsoleerd
komen te liggen. Alle vrachtvervoer over het
water was gestopt. Hendrik Lindeman, een
Deventer militair en koopman, kreeg het voor
elkaar de hierdoor ontstane problemen binnen
twee weken op te lossen. Voorts legde hij een
plan voor om de bevaarbaarheid tot in Westfalen
te verbeteren. In de wedijver met Zutphen en
Zwolle werd hieraan door Deventer bijzonder
groot belang gehecht. Als vervolg daarop kreeg
hij het beheer over de Schipbeek. Hij was tevens
pachter van bijna alle (zaag)molens in Deventer
en daardoor belanghebbende bij een ongestoorde
aanvoer van water en hout via de Schipbeek.
Lindeman was een zeer daadkrachtig persoon die
confrontaties niet uit de weg ging. Lezend in de
oude archieven krijgt men de indruk dat hij
voortduren in de clinch lag met diverse partijen.
Het kan daarentegen niet ontkend worden dat hij
zeer veel tot stand heeft gebracht. Met name met
de Stokkumer boeren kwam Lindeman geregeld
in conflict, omdat hij in de periode 1745 - 1755
de waterstand zo geregeld had dat de Schipbeek
het grootste deel van het jaar bevaarbaar bleef,
waardoor de koeien van de Stokkumer boeren in
natte perioden “tot de balg in het water” liepen en
het hooi verrotte. De Stokkumers lieten zich dat
allemaal niet welgevallen. Naast het schrijven
van boze brieven aan Deventer en Gedeputeerde
Staten, sloten ze geregeld de Nieuwe Sluis af en
gooiden stroomopwaarts dammen op in de
Schipbeek. Dit leidde uiteraard wéér tot
conflicten met andere gebruikers van de
waterweg.
Lindeman hield zich echter niet louter met de
Schipbeek bezig. Hij is zelfs enige tijd
erfmarkerichter van de Marke Markelo geweest
en bracht op een bepaald moment, voor eigen
rekening, zonder toestemming van het
markebestuur, een groot stuk broekgrond in het
Stokkumer broek (nabij de Roosdom) in cultuur.
Ook was hij eigenaar van enkele boerderijen.
Nadat uiteindelijk de pogingen van Lindeman,
om het gehele jaar door scheepvaart op de
Schipbeek mogelijk te maken, mislukt waren, is

het met de scheepvaart op de Schipbeek alleen nog
maar bergafwaarts gegaan. Woonden er in 1830 nog
zestien schippers langs de beek, na verharding van
de wegen Deventer - Hengelo in 1825 en Zutphen Goor in 1841, waren er nog maar zes over. Deze
voeren alleen in de periode november - maart.
Na het vertrek van Lindeman zette de aftakeling zich
al snel in. De stad Deventer had schoon genoeg van
alle problemen, die door toedoen van Lindeman
waren ontstaan.
De Zomp
Op de Schipbeek werd de zomp gebruikt als
vaartuig. De Berkelse en Enterse zomp waren 11 à
12 meter lang en 2,30 breed, het laadvermogen was
ca. 8 ton. Op de Schipbeek werd veelal van een
kleinere variant gebruik gemaakt. Ook de zomp van
ruim zes meter kwam voor. De grootte ‘werd
bepaald’ door wat één man tegen de stroom in kon
trekken. De zomp liep voor en achter toe in een punt,
dit maakte de bouw relatief eenvoudig. De bodem
was vlak (platbodem) en liep voor en achter iets op,
zodat de zomp weinig diepgang had en bij uitstek
geschikt was om over ondieptes te trekken. De
Schipbeek had een jaagpad, het ‘lienepad’, aan de
zuidzijde. Er werd ook gezeild op de Schipbeek, er
waren weinig bruggen en vonders. Omdat de
schippers in die tijd geen slaapplaats aan boord
hadden, overnachtten ze vaak bij boeren / herbergen
langs de beek. Bekende plekken waren Den Wippert
(bijnaam het Dorstige Hart), Schepenboer, De Bonte
Os en De Pothaar.

Reconstructie van zomp, een ‘Pothaar Zomp’

De komst van verharde wegen naar Twente was een
grote concurrent voor de scheepvaart. In 1830
woonden er nog zestien schippers langs de beek, in
1841 waren er nog maar zes over.
Kruising met verkeer op het land
Op verschillende plekken in de Schipbeek bevonden
zich oorspronkelijk zogenaamde voorden. Dit waren
MARCLO’S CHRONYKE

23

plaatsen waar meestentijds het water ondiep was
en men de beek met paard en wagen kon
oversteken. Later werden er op verschillende
plekken zogenaamde vonders gebouwd. Een
vonder (ook: vondel of vlonder) is een smalle
brug, vaak niet meer dan een of twee planken
breed of een balk. Vaak was dat een zogenaamd
‘draaivonder’ die weggedraaid kon worden als er
een schuit moest passeren. Bekend is nog de
Kooivonder, die zich bevond in de
tegenwoordige Kooidijk.

draaivondel
Weer later werden er in drukke wegen vaste
bruggen aangelegd. Ook weer met het oog op de
scheepvaart werden deze bruggen verhoogd
aangelegd, zodat de schepen er onderdoor
konden varen. In Markelo was dat de nu nog
bekende Hoge brug in de weg Markelo-Laren.
Het ontwerp voor deze brug is bewaard gebleven.
Het opdrogen van het goederentransport over
de Schipbeek
Begin 1800 werden er vele plannen gemaakt,
zoals bijvoorbeeld de beek te veranderen in een
kanaal met stilstaand water. Door het grote
hoogteverschil zouden er dan vele sluizen
aangelegd moeten worden, er zouden voorden
worden vergraven en bruggen aangelegd. De
hoge investeringen die daarmee gepaard zouden
gaan enerzijds en de ontwikkeling in alternatieve
vervoersmogelijkheden (verharde wegen en later
spoorlijnen) anderzijds deed Deventer,
uiteindelijk in 1864, besluiten af
te zien van verdere bemoeienis
met de Schipbeek. Het einde van
de Deventer belangen werd
gesymboliseerd met de verkoop
van de ooit strategisch gelegen
Diepenheimse watermolen in
1870. Het gevolg van het
ophouden van de Deventer zorg
voor de Schipbeek was dat na
enkele jaren de bestaande sluizen
niet meer functioneerden en de
beek zelfs deels dichtslibde. Dit
kwam de functie van de
Schipbeek als waterweg en
waterafvoerleiding bepaald niet
ten goede.

Het verleggen van de focus van Scheepvaart naar
Watermanagement
Het functionele belang van de Schipbeek naam weer
toe toen er in de loop van de 19e eeuw plannen
werden ontwikkeld voor het in cultuur brengen van
de broekgronden.
Op basis van een initiatief van de Markelose
gemeenteraad in 1877 werd in 1881 het ‘Waterschap
de Schipbeek’ opgericht. Pas in 1883 vond de eerste
vergadering plaats in het gemeentehuis van Markelo.
In het ontwerpplan tot verbetering van de Schipbeek,
dat de eerste technisch ingenieur Ir. Lely (wonende
te Deventer, pas afgestudeerd en later grondlegger
van de Zuiderzeewerken) opstelde, lezen we hoe de
loop en de toestand van de Schipbeek in 1884 was.
Opvallend is het zeer grote verval. Dit bedraagt
vanaf de Duitse grens tot Deventer ruim 29 meter!
Indrukwekkend is ook de beschrijving van de
oppervlaktes van de overstromingen, die zeer
geregeld voorkwamen overstromingen in Gelselaar,
Stokkum, Markelo en Holten, namelijk 30 00 à 50 00
ha.
In het plan werd bewust afstand genomen van de
vage plannen om de Schipbeek bevaarbaar te
houden. Door het grote verval en de lage waterstand
in de zomer zouden er vele sluizen gebouwd moeten
worden. Vooral van de effecten van
meanderbochtafsnijdingen had men hoge
verwachtingen. Hierdoor werd de beek korter, zou
de stroomsnelheid toenemen (het verval blijft
immers gelijk) en daardoor zou de bodem minder
snel verzanden / verslibben. Het definitieve plan
beoogde dan ook alleen een goed functionerende
afvoer van de sterk wisselende waterhoeveelheden,
zodat overstromingen tot een minimum zouden
worden beperkt en uiteindelijk definitief tot het
verleden zouden gaan behoren. In het stroomgebied
zou nu meer gronden in cultuur gebracht kunnen
worden.

Ca.1935
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In de begroting werd vermeld dat er bijna 1 50 ha
grond onteigend zou moeten worden om de
beoogde bochtafsnijdingen en verleggingen te
kunnen realiseren. Opvallend daarbij was ook het
rechttrekken van de Schipbeek vanaf de Wippert,
door een hoger gelegen gebied, tot nabij Menop
in Bathmen. De totale kosten werden beraamd op
f 450 000,−, -voor die tijd een astronomisch
bedrag!
Het zou dan ook, vanwege het ontbreken van
financiële middelen, nog vele jaren duren voor er
daadwerkelijk met uitvoering van de
werkzaamheden werd begonnen. Pas in 1914
werd een deel van deze plannen ─en dan ook nog
in gewijzigde vorm─ gerealiseerd. Op dat
moment bleken de omstandigheden echter alweer
zo veranderd dat de plannen die men toen had
volledig moesten worden herzien. Dit leidde tot
voorstellen met nog ingrijpender aanpassingen.
Doch ook nu werd er weinig tot uitvoering
gebracht. Als gevolg daarvan kwamen in de
winter van 1925-1926 duizenden hectares
cultuurgrond (landbouw) onder water te staan.
Een belangrijke oorzaak voor deze wateroverlast
moest ─zo vond men─ worden gevonden in de
neveneffecten van de reeds in cultuur gebrachte
gronden. Hierdoor stroomde het hemelwater
namelijk sneller af naar de Schipbeek. Dat de
afvoercapaciteit van de Schipbeek ontoereikend
was ‘kwam nu aan het licht’. Maar de beperking

in de afvoercapaciteit was natuurlijk ook een gevolg
van de verzanding van de beek. Het financieren van
de verbeterplannen èn het onderhoud van de
waterloop was ook toen weer een cruciaal element
van watermanagement gebleken.
“Bezigheidstherapie” van algemeen
maatschappelijk nut
Vanaf die tijd werden belangrijke verbeteringen
uitgevoerd, waarbij vooral in de dertiger jaren, grote
aantallen ‘grotestadswerklozen’ werden ingezet; het
uitvoeren van projecten in het kader van
werkverschaffing, die door de Centrale Overheid
werden gesubsidieerd.
In diezelfde tijd werd het Twente-Rijn kanaal
aangelegd. Hoewel dit was opgezet voor de
scheepvaart werd bij de uitvoering ervan voorrang
gegeven aan de afwateringsbelangen. De uitvoering
van de ingrijpende verbeteringswerken aan de
Schipbeek duurden van 1931 tot 1938. Na voltooiing
was de basis gelegd voor de Schipbeek, zoals we die
nu kennen, hoewel er sindsdien nog vele –minder
ingrijpende– aanpassingen en verbeteringswerken
zijn uitgevoerd.
De Schipbeek heeft tegenwoordig, na alle
doorgravingen, een lengte van ca. 57 km en een
stroomgebied van 35.000 ha. De Dortherbeek is ca.
20 km lang en heeft een stroomgebied van ongeveer
38 00 hectare.

‘Werkverschaffing’ in de (19)dertiger jaren.
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Een lastige ‘Tante Pos’
In de jaren ‘70 van de vorige eeuw kreeg iedereen, die meer dan 10 meter van de
openbare weg woonde, van de (toenmalige) PTT de bekende groene, gratis brievenbus. Het gebruik hiervan was niet verplicht, men mocht ook zelf een bus maken
of kopen, mits deze maar aan de voorschriften voldeed. Voorheen werd de post
door de PTT overal bezorgd, zelfs als men op een eiland woonde, dat alleen per
roeiboot bereikbaar was. Dat deze introductie tot merkwaardige ontwikkelingen
kon leiden illustreert het volgende verhaal.
Een inwoner van Markelo behoorde met vele
anderen ook tot de gelukkigen, die een dergelijk
geschenk ontvingen. Maar op een dag was dit
geschenk zomaar verdwenen. De man zijn eerste
daad was de PTT bellen met de mededeling dat
zijn bus waarschijnlijk gestolen was. Hij verzocht
meteen om een nieuwe. Dat was geen enkel
probleem, volgens de PTT, tegen betaling van f
18,30 werd de bus thuis-bezorgd. Die f 18,30 zat
de man echter niet lekker.
“Ik heb niet om die bus gevraagd, maar van u
gekregen.” Dat kon tante Pos beamen. “Maar,”
kreeg hij als antwoord “als die bus, die nu uw
eigendom is, gestolen wordt, moet u zorgen voor
een nieuwe. En omdat alleen PTT bussen goede
bussen zijn, moet u er een bij de PTT bestellen en
die kost f 18,30.” De Markeloër kreeg toen een
helder idee: Hij was immers tegen diefstal
verzekerd……!
Dat ging echter minder eenvoudig dan hij had
gedacht. De verzekering wilde van hem namelijk
een eigendomsbewijs, maar dat had hij nooit
ontvangen. Het enige bewijs, dat hij kon
aanwijzen, was het paaltje, waaraan de bus
bevestigd was geweest! Dat ‘bewijs’ bleek echter
in verzekerings-ogen niet voldoende. In arren
moede werd de PTT maar weer gebeld met het
dringende verzoek hem zo’n eigendomsbewijs te
sturen. Maar ‘Tante Pos’ deelde hem mee, dat
niemand zo’n bewijs had gekregen. “Iedereen
weet toch dat wie verder dan tien meter van de
weg woont….” kreeg hij als antwoord. De
verzekering ging helaas niet met dit PTT-verhaal
akkoord. De Markeloër – niet voor één gat te
vangen – kreeg een nieuw idee: “Als ik nou eens
vertik om een nieuwe bus te kopen, wat dan?” zo
stelde hij de PTT voor. “Dan wordt er bij u geen
post meer bezorgd. Die kunt u dan op het

postkantoor halen,” werd hem verteld. Onze
Markeloër was echter vindingrijk en bleek niet te
verslaan. Hij had zich blijkbaar uitvoerig verdiept in
de PTT-voorschriften, want hij bracht ter sprake, dat
zijn bus deels op de openbare weg en deels op zijn
grond was geplaatst. “Iedereen, die langs de
openbare weg een obstakel plaatst, dat hinderlijk kan
zijn, moet – volgens uw voorschriften - zorgen voor
duidelijke verlichting”, deelde hij de PTT mee. Dat
was uiteraard bij de PTT bekend, maar zo werd terug
-geschreven, er was in zijn geval geen sprake van
‘hinderlijk plaatsen’ en dus was verlichting niet
nodig. Onze vriend was tenslotte ten einde raad.
Maar deze toestand duurde slechts één dag, want - o
wonder ! de volgende morgen kwam zijn zoon thuis
met onder z’n arm … inderdaad, de groene bus!
Iemand was er kennelijk tegenop gereden of gefietst
en had hem in een kwade bui meegenomen om hem
verderop in een sloot te gooien. “Wij zijn blij,”
berichtte de PTT, “maar als die bus zo gevaarlijk
staat, zou u er dan geen lampje bij plaatsen. U weet
toch, dat u op uw grond geen hinderlijke obstakels
langs de openbare weg mag plaatsen….”
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Hoesdier’n
In dit verhaaltje wik oe ’s vertellen hoe et mie is
vergoan met miene hoesdier.
Ik bin altied al gek ewes op beeste. Mien eerste
hoesdier was ne katte. Den ha’k evange’n bie ’n
boer in Noordiek. Ik was doar met mien neefken
oet Neede an ’t kampeern. Behalve veulle beeste
en keune had e ok heel veulle poesjes um ’t hoes
loop’n. Ik zei teg’n um dat ik best zo’n poesje
wol hebb’n. “Vang der mar ene “ zie den boer
tegen mie. Den was allange blie dat he der ene
minder had. Nou det leet ik mie neet twee keer
zegg’n Ik kreeg ne jut’n zak van um en ik an ’t
vang’n. Noa vőlle gemartel hak der ene bie de
kladd’n. In ’n zak en det met noar hoes. Trots leet
ik mien va en moo de katte zeen. Dee verslokk’n
zich zowat in de koffie, en waren der duudelijk
neet blie met. Ik was heel gek met miene katte.
Mien moo minder, want binnen de kotst
meugelijke tied zatte hoge in de gordien’n en dee
feitelijk alles wat he neet moch doon. Mie moo
word’n er kats dol van in ’n kop. Ze maken mie
duidelijk dat zonne wilde boerenkatte niks was in
oons burgerhoes. Mien va mos um mar vang’n en
votbreng’n. Of en too lustern mien va wal es noar
mien mo en zo ok disse keer. He stop’n de katte
in de fietstasse en fiets’n der met op Stӧkkum an.
Daor leet e um lős bie ne boer den al ne koppel
katt’n um t’hoes had loop’n. Det veel toch neet
op.

leav’n dan ok zon betje alle peute ebrokk’n deed e
mar brekk’n kon. Zo heel lange hef e trouwens neet
eleafd. Wat was ’t geval: Mien moo mos em voor’n
en det deet ze met vőlle leefde. Hee kreeg elk’n dag
stoete met vőlle suuker der oawr, want det vind e zo
lekker, zei ze. In dee dage wisse wie nog neet zo
vőlle van voor’(voer), neet veur oons zelf, loat stoan
veur ’n hoond. ’t Beestje kreeg (wat ’n woonder)
suukerzeekte en doar is e ok aan dood egoan.
Noe zo’k hoaste vergett’n te vertell’n da’k ok nog ne
kreeie heb ehad. Feitelijk was ’t neet miene kreeie,
maar van mien vriendje. Op de een of andere
maniere had ’t beestje zich an mie ehecht. ’s
Morgens al vroeg tik’n e met zien snavel an mien
sloapkamerraam en dan leed ik ‘m binn’n. Hee ging
dan op de achterplaanke van ’t lediekant zitt’n.
Geduldig woach’n, oondertuss’n toilet makend, tut
ik ut ok een keer zowiet hadde. Dan ging e met mie
noar benee en ak ’t ontbijt achter de kiez’n had,
fladder’n he met mie noar schole. Hee ging dan in
een van de grote beume zitt’n die op ’t schoolplein
ston’n. Geduldig woch’n e dan tut ze mie wier vrie
hadd’n eloat’n en dan vloog e met mie noar hoes.
Hee zat bie mie op toafel a’k hoeswark maak’n, hij
vloag met mie noar de voetbal. Kortumme, woar ik
was, was de kreeie ok. Het leep echter verkeerd of
met ‘t vӧgeltje. Op een dag zat he bie oons achter ’t
hoes in ne kassenboom. Een paar huize wieter was
ne olderen buurjongen bezig met ne hagelbuks
veugeltjes te scheeten. Ie veult al ankomm’n. He
kreeg miene kreeie in ’t visier. ’n Knal en weg was
mien vӧgeltje. Ik heb um in ’n cigar’nkisje stopt en
achter in ’n tuin begrèev’n.

Mien oolders vond’n et eigenlijk wel een betje
sneu veur mie en hadd’n beslotte’n dak dan mar
Ari Blankenstijn
’n hoond mos hebb’n. Den kwam der al gauw.
Het was der ene van het allerzuuverste
veulnisbakk’n ras. Mien
moo hatstikke blie want ’t
heundje was meer boet’n
dan binn’n en waor e altijd
oething mag Joost wett’n.
Wie hadd’n toen in die tied
ne exportslagterieie dichtte
bie ’t hoes en ’t gebuur’n
nogal es dat Mollie (zo
hett’n det beestje) met
oonderkaken of aandere
oonderdele van varkens biet
’t hoes kwam. Hee begroof
ze dan altied bie oons in ’n
tuin. Jammer genog
kwamme deur ziene
De Dorpsschool in 1959 waar de kraai in de bomen wachtte tot Ari uit school kwam
omzwarvingen vake te
passe. Hee hef in zien
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Markelo in de Tweede Wereldoorlog
De Stichting Heemkunde Markelo zal in november a.s. weer een nieuw boek het licht doen zien. Met dit
keer als onderwerp de gebeurtenissen in Markelo gedurende de Tweede Wereldoorlog van 1940 tot
1945. Deze donkere periode ligt al ruim 70 jaar achter ons en het aantal mensen dat die oorlogsperiode
bewust heeft meegemaakt wordt steeds kleiner.
De Heemkunde Markelo vindt het onverminderd belangrijk dat ook jongere generaties, die dagelijks via
de media oorlogsomstandigheden krijgen voorgeschoteld, weten wat het betekend als in je eigen
omgeving het leven in vrijheid niet vanzelfsprekend is.
Hoewel de Heemkunde bij verschillende gelegenheden al artikelen heeft gepubliceerd en presentaties
heeft verzorgd, leek het haar nuttig alle facetten van die oorlogsperiode te bundelen en in een zo
compleet mogelijke weergave in een boekwerk op te nemen.
Aandacht zal o.a. worden besteed aan de Duitse
inval met een beschrijving van de
vernielingslinies en de verdedigingslinies die
het Nederlands leger had opgericht. De
distributie van levensmiddelen met al z’n
gevolgen, de razzia’s en de belevenissen van in
Duitsland tewerkgestelden, de rol die sommige
NSB’ers speelden en de Jodenvervolging die
alle Markelose Joodse families het leven kostte
komen in het boek aan de orde. Ook de
persoonlijke ervaringen van verzetsmensen, de
opvang van vele vluchtelingen, de crashes van
geallieerde vliegtuigen en de hulp die aan die
vliegers werd verleend worden uitvoerig
beschreven. Voor de zeer uitvoerige
beschrijving van hoe de bevrijding in en rond
Markelo is verlopen hebben we zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van originele
bronnen zoals de dagboeken (War Diaries) van
de legeronderdelen die bij de bevrijding waren
betrokken.
Het boek met een harde kaft, dat ongeveer 250 pagina’s gaat omvatten en voorzien is van diverse foto’s,
zal € 15,= gaan kosten. Aangezien het in een beperkte oplage zal worden gedrukt, worden
belangstellenden verzocht nu alvast bij voorinschrijving de bestelling te plaatsen bij één van
onderstaande adressen:
B. Ensing (363003), G.J. Leferink (361890), A. Vedders (0655342122), J. Stoelhorst (361612), H.
Sligman (362236) en D. Tempelman (363141) of per email: secretaris@stichtingheemkundemarkelo.nl.
De boeken zijn af te halen bij de Heemkunde (Kerkplein) na 15 november.
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