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Van de redactie 

De vakanties en de zomer zijn voorbij en de herfst heeft zich aangekondigd met 

veel regen. Ook het Dorpsfeest ligt al weer ruim een maand achter ons en het 

veel besproken Kaasplein is weer verwaterd tot een parkeerplaats. Intussen is ook 

de vakantieperiode bij de Stichting Heemkunde Markelo ook weer voorbij en zijn 

de medewerkers weer druk bezig met het uitzoeken van de geschiedenis van 

Markelo. Door de vondsten die gedaan werden bij het archeologisch onderzoek, 

dat in het midden van het dorp plaats vond, blijkt dat Markelo al een oude 

nederzetting is. Voor onze medewerkers is er dan ook nog genoeg werk aan de 

winkel om meer te weten te komen over deze geschiedenis. Te zijner tijd zullen 

wij in een nummer van dit blad daar meer aandacht aan geven. De afgelopen 

periode mochten wij weer vele schenkingen ontvangen in de vorm van foto’s, 

krantenknipsels, boekjes etc. Onze hartelijke dank aan de gevers van deze 

artikelen. Foto’s en krantenknipsel waar de redactie van dit blad dankbaar 

gebruik van kan maken.  

Wie in Markelo kent niet Anholtskamp. Ooit gebouwd als een woonzorgcentrum 

voor de Markeloërs, is dit door de geest der tijd achterhaald en overgegaan in 

handen van Carint-Reggeland. De bouw van Anholtskamp heeft indertijd veel 

voeten in aarde gehad en is inmiddels geschiedenis geworden. Echter belangrijk 

genoeg om daar, in dit nummer, eens uitgebreid aandacht aan te besteden.  

Wat velen in ons dorp interesseert, is de tijd van de Franse overheersing. Vele 

verhalen en boeken zijn over dit onderwerp geschreven. Er is echter nog nooit 

wat geschreven over de Kozakken die in Markelo zijn geweest en hun sporen hier 

hebben achtergelaten. Vandaar in dit nummer een artikel hierover.  

Het veelbesproken kaasplein riep bij een aantal inwoners de vraag op: ”Wat is de 

geschiedenis van dit plein om het kaasplein te noemen?”. De redactie heeft zich 

hierover gebogen en het resultaat van dit onderzoek vindt u in dit nummer. Tot 

slot nog twee artikelen die men zou kunnen betitelen als; “uit het leven 

gegrepen”. Al met al is het weer een lezenswaardig nummer geworden waarvan 

de redactie hoopt dat u het met plezier zult lezen.  

Het Kaasplein, oktober 2017. 
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Uitgenodigd waren o.a. huisartsen, predikanten 

en afgevaardigden van de gemeente, Rode 

Kruis, Groene Kruis, middenstand, vak-

beweging, kerkenraad en maatschappelijk werk. 

Er werd een werkcommissie benoemd, die zich 

breed ging oriënteren bij landelijke en regionale 

instanties. Twee jaar lang werd er intensief 

gewerkt en stelde men zich middels excursies 

naar o.a. Oud Alblas en Ameide op de hoogte 

van initiatieven elders. De werkcommissie was 

inmiddels een samenwerking aangegaan met de 

Landelijke Hervormde Bouwstichting (LHB) en 

de gemeente. Er werd stug doorgewerkt tot er 

uit Den Haag een streep door de plannen werd 

gehaald. Het ministerie wees erop, dat er in de 

omgeving voldoende “capaciteit van 

bejaardencentra aanwezig was.” Ook een 

aantal raadsleden was deze mening toegedaan 

en bovendien zag men liever samenwerking met 

een algemene stichting. Ondanks alle inzet, die 

men zich had getroost, moest de burgemeester 

begin 1970 meedelen, dat de voorgenomen 

bouw van een bejaardencentrum geen doorgang 

zou vinden. Wel zegde hij toe te onderzoeken of 

er in de nabijheid van de nog te bouwen 

bejaardenwoningen aan de Göttelaan in de 

Koekoek een dienstencentrum was te realiseren.  

“Jullie hebben het verdiend, 

laat ons maar werken.” 

Prominent en trots verrijst aan de 

rand van de wijk Anholtskamp het 

woonzorgcentrum met dezelfde 

naam. Gemeente, verschillende 

ouderenorganisaties en 

particulieren hebben zich 

decennia lang ingezet om dit 

gebouw te realiseren. Het verhaal 

van hun inzet, dat resulteerde in 

de totstandkoming is de moeite 

waard hier te vertellen.  

1947 - Willem Drees 

In 1947 kwam Willem Drees met de 

‘Noodvoorziening voor ouden van dagen’, die 

in 1957 werd omgedoopt tot de Algemene 

Ouderdomswet. Het betekende het begin van het 

ouderenbeleid. Het 

eerste moderne tehuis 

werd rond 1965 

geopend in 

Eygelshoven 

(Limburg).Vele 

bejaardentehuizen zijn 

er sindsdien gebouwd. 

In 10 jaar tijd werden 

50.000 plaatsen in 

bejaarden tehuizen ‘uit 

de grond gestampt’. 

Alom werd tegen de 

ouderen gezegd: “Jullie 

hebben het verdiend, laat ons maar werken” 

 

1965 - Markelo 

Op 22 november 1965 werd er in Markelo een 

bijeenkomst gehouden met als doel “zich te 

bezinnen over het feit of er op het terrein van de 

bejaardenzorg wat gedaan moet worden.” 

Willem Drees 1886 - 

1988. 
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1970 - Enquête  

Uit een gehouden enquête onder de bejaarden 

werd duidelijk, dat zij niet veel voelden voor 

een bejaardentehuis. Wel toonde dit onderzoek 

aan, dat er een grote behoefte aan bejaarden-

woningen was. Uit de enquête bleek dat de 

meeste ouderen in Markelo nog 

samenwoonden met hun kinderen, hoewel dit 

aantal wel wat afnam. Er waren ongeveer 30 

serieuze belangstellenden voor een 

bejaardenwoning. Op de 863 ondervraagden 

was dit wel een heel gering percentage. Maar, 

zo werd in het onderzoek vermeld: “De 

spanningen en conflictsituaties bij 

samenwoning met de kinderen nemen sterk 

toe. Bovendien zijn de meeste bejaarden niet 

meer (financieel) afhankelijk van de kinderen, 

zodat verwacht mag worden, dat bejaarden-

woningen zeker ‘in’ zullen raken”.  

De belangstelling voor de 17 woningen, die 

aan de Göttelaan werden gebouwd, zou zeker 

toenemen. Een belangrijk argument was ook, 

dat in Overijssel Markelo het meest 

‘vergrijsd’ was: Ongeveer 15% van de 

bevolking was bejaard. Er werden dan ook al 

snel plannen gemaakt het complex met nog 

20 woningen uit te breiden. Uiteindelijk dacht 

het college met dit complex van 37 woningen 

voldoende huizen te hebben gerealiseerd om 

het stichten van een dienstencentrum te 

rechtvaardigen. De ‘bejaardenbungalows’ 

zouden volgens het stichtingsbestuur,  

”een visitekaartje met gouden letters” 

voor Markelo worden. 

1972 – Op zoek naar locatie 

De in 1972 opgerichte Raad voor het Open 

Bejaardenwerk weigerde zich neer te leggen bij 

de Haagse afwijzing en pakte de handschoen op. 

Onder voorzitterschap van burgemeester 

Roscam Abbing, stelde ze zich vooral als doel 

een diensten/ verzorgingscentrum te realiseren 

zo mogelijk vlak bij de bejaardenwoningen. De 

eerste locatie, die in beeld kwam was de plek 

van de voormalige boerderij Vonkeman: Het 

grote grasveld tussen Koekoekslaan en 

J.Ooststraat. Deze plannen verdwenen echter 

even snel van tafel. In 1974 volgde de 

oprichting van de Stichting Bejaardenwerk 

Markelo. In 1975 werd het in 1957 gestichte 

Groene Kruis gebouw, overgedaan aan deze 

stichting en uitgebouwd tot een dienstencentrum 

voor ouderen: ’n Veern Hof.  

1986 – Locatie Göttelaan? 
In 1986 publiceerde de Stichting Welzijn 

Ouderen een rapport, waarin ze plannen 

ontwikkelde voor een verzorgingshuis. Ze 

schetste de initiatieven, die tot dan toe waren 

geopperd, maar die steeds op de lange baan 

werden geschoven of in de archieven 

verdwenen. Dit rapport bevatte o.a. concept-

tekeningen en een financiële raming. Om zich te 

oriënteren werden bezoeken gebracht aan 

soortgelijke projecten in Wierden, Genemuiden 

en Enschede. Inmiddels was uit Zwolle de 

Rusthuis  

“De Markelose ouderenraad en het bestuur 

van de ANBO hebben het initiatief ontplooit 

om in de zeer nabije toekomst in Markelo 

een rusthuis te stichten met een capaciteit 

van circa 60 personen”. We schrijven 

inmiddels 1981 en de omstandigheden 

waren er niet gunstiger op geworden. 

Enerzijds bleek uit cijfers van de overheid, 

dat er in deze regio een overcapaciteit was 

aan verzorgingsplaatsen, maar ook de 

bouwstop, die was afgekondigd voor deze 

tehuizen maakte het voor de initiatief-

nemers erg moeilijk. Om binnen afzienbare 

tijd toch tot een verzorgingstehuis te komen 

wilde de werkgroep proberen de bouwstop 

te omzeilen door intensief te gaan lobbyen. 

Het feit, dat ’n Veern Hof zo langzamer-

hand te klein was geworden om alle 

activiteiten goed tot z’n recht te laten 

komen, zou zeker ook een belangrijk 

argument zijn. Maar ondanks alle inzet 

bleek de realisering van een ‘rusthuis’ nog 

ver weg... 
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goedkeuring ontvangen voor een project met 

vijftien verzorgingsplaatsen. Als locatie werd in 

eerste instantie gedacht aan aansluiting bij het 

complex van 37 bejaardenwoningen aan de 

Göttelaan. Dit lag weliswaar aan de rand van het 

dorp, maar zou in de toekomst midden in het 

uitbreidingsplan De Koekoek liggen (!). Hoewel 

de voorkeur werd uitgesproken voor deze 

locatie ging men er van uit, dat “de 

plaatsbepaling ook nog eens ter discussie zal 

worden gesteld.” 

1987 – Locatie ’n Veern Hof 

De locatie Göttelaan vond geen genade en de 

plannen werden verplaatst naar ’n Veern Hof. 

 “Dit gebouw is een begrip in Markelo. We 

kunnen voorzieningen gebruiken, die er 

aanwezig zijn, dat scheelt ook in de kosten. 

Bovendien willen bejaarden niet aan de 

buitenkant van het dorp wonen, maar midden in 

de gemeenschap staan”,  

verwoordde wethouder Hellinga het standpunt 

van de gemeente. Het college wilde bij 

dienstencentrum ’n Veern Hof 15 appartementen 

en 12 woningen voor ouderen bouwen, de 

provincie had hiervoor f 1,6 miljoen 

beschikbaar gesteld. Groot voordeel van deze 

locatie was dat de bewoners in de kom van het 

dorp kwamen te wonen. Voor de locatie viel de 

blik op de boerderij Hollenberg 

[Dorpsgeschiedenis, pand 100] aan de overkant 

van de Taets van Amerongenstraat. Dit 

karakteristieke pand zou dan moeten wijken. De 

gemeente begon spoorslags met het maken van 

een special ‘bestemmingsplannetje’, om de 

bouw mogelijk te maken. Het feit dat de 

bewoners de weg moesten oversteken om van 

de voorzieningen van ’n Veern Hof gebruik te 

maken werd slechts door een enkel raadslid een 

bezwaar gevonden. 

1987 - Locatie Wonnink  
Inmiddels waren er 

‘kapers op de kust’. 

De stichting 

Tubanto, die ook 

bejaarden-

complexen in o.a. 

Hengelo beheerde, 

had in nauwe 

samenwerking met 

aannemer 

Tempelman 

vergevorderde 

plannen om op de 

plaats van het pand 

Wonnink en de 

aangrenzende 

kosterswoning 

[Dorpsgeschiedenis, 

pand 3] een 

complex van drieëntwintig appartementen voor 

ouderen te bouwen met op de begane grond een 

paar winkels. De bewoners zouden dan gebruik 

kunnen maken van voorzieningen, die in het 

Dienstgebouw van de Hervormde gemeente 

konden worden ondergebracht. Zo verkeerde 

Markelo in de luxe positie dat op twee ‘fronten’ 

werd gewerkt aan huisvesting voor ouderen. 

Voeg er nog bij de zevenendertig woningen aan 

de Göttelaan en in Beusbergen een twaalftal 

woningen bestemd voor kleine huishoudens (die 

deels bedoeld waren als woningen voor 

ouderen) en Markelo dreigde “één groot 

bejaardenoord te worden”. 

 

Vanaf het begin liep het ‘Wonninkproject’ al 

Op zoek naar locaties 
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niet ‘gesmeerd’. De samenwerking tussen 

Tempelman en Tubanto bracht niet het 

gewenste resultaat. Tubanto was financieel 

geheel afhankelijk van de Fuldauerstichting - 

“De goede doelen stichting van Hengelo” zoals 

deze stichting zichzelf op haar website 

afficheert - en de laatste moest na bestudering 

van de plannen concluderen dat het project haar 

mogelijkheden te boven ging. Toen haar 

financier het af liet weten restte Tubanto niets 

anders dan zich terug te trekken. Tempelman 

moest dus op zoek naar nieuwe partners om zijn 

plannen te realiseren. Dat het appartementen-

complex nog het stempel ‘zorg’ zou gaan 

dragen werd wel heel twijfelachtig. 

1987 - Sloop boerderij Hollenberg? 
Er werd uitgebreid onderzocht of het mogelijk 

zou zijn de boerderij toch te behouden. Al gauw 

bleek dat de ruimte nauwelijks toereikend zou 

zijn voor de 27 woningen. Uitwijken naar de 

andere zijde van ’n Veern Hof, richting West 

Twente, kon niet, omdat de coöperatie geen 

woningbouw zo dicht bij haar bedrijf duldde. 

Het complex aan de overkant van de Irenestraat 

te bouwen zou betekenen dat de 

Wehmekampschool moest worden verplaatst. 

Uiteindelijk was men er uit: De boerderij 

Hollenberg zou worden afgebroken. De 

naastgelegen boerderij Dijkjans moest vanwege 

zijn authenticiteit te allen tijde worden 

behouden. De onderhandelingen met eigenaar 

en bewoner Wolberink liepen bepaald niet van 

een leien dakje en zaten al snel ‘muurvast’. “We 

hebben een zeer goed bod gedaan. Zo’n kans 

krijgt Wolberink nooit weer,” aldus wethouder 

Hellinga. Wolberink was echter zeer gehecht 

aan z’n woning, hij was er geboren en getogen. 

“Dan ga je niet graag weg. Dan moet er wel 

iets tegenover staan.” Met name de CDA-

fractie bleef zich verzetten tegen deze locatie. 

Het terrein zou te klein zijn, lag te dicht bij Bills 

Bar en de verkeerssituatie was te gevaarlijk. 

Aan het eind van het jaar werden de onder-

handelingen met Wolberink beëindigd. 

1988 - Locatie Schoolstraat 
Begin 1988 publiceerde het college in een nota 

een opsomming van de locaties die inmiddels de 

revue waren gepasseerd. De locatie aan de 

Göttelaan viel af omdat deze erg geïsoleerd was 

gelegen met een uitzicht op de begraafplaats en 

dat achtte het college voor bejaarden ongewenst. 

Bovendien zou bouwen op het terrein van de 

ijsbaan door de leemachtige ondergrond 

bouwtechnisch allerlei problemen opleveren. 

Hollenberg anno 2016 

Locatie Schoolstraat, in de flank van de Markeloseberg. 

Pand Wonnink in 1977 
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Grond aan de rand van de wijk Anholtskamp en 

grenzend aan de Koekoekslaan kon niet snel 

genoeg beschikbaar komen en dat was een 

voorwaarde, wilde men nog datzelfde jaar met 

de bouw beginnen om de subsidie van f 1,6 

miljoen niet ‘te laten verlopen’. Het lag 

bovendien te ver van het dorpscentrum. De 

parkeerplaats tussen Loosboersstraat en Tolweg 

bleek te klein en bebouwing van de weide van 

Heilersig aan de Taets van Amerongenstraat 

viel af omdat deze grensde aan een discotheek. 

Het creëren van een woonzorgvoorziening aan 

het Kerkplein was financieel niet haalbaar. Door 

al deze ‘afvallers’ kwam een locatie aan de 

Schoolstraat nadrukkelijk in beeld. En zo 

werden, nauwelijks een maand later, de 

bewoners van de Schoolstraat en Roosdomsweg 

ingelicht over de plannen voor een klein 

bejaardenoord op het gemeentelijke grasveld 

aan de Schoolstraat tegenover de uitrit van de 

brandweerkazerne. De gemeente wilde in een 

vroegtijdig stadium de toekomstige buren 

inlichten en hun mogelijke bezwaren aanhoren. 

En inderdaad, de omwonenden bleken grote 

bezwaren te hebben en niet alleen omwonenden. 

Het gebouw zou uit twee bouwlagen gaan 

bestaan en dat was vanaf den beginne een groot 

breekpunt. De ANBO, de Ouderenraad Markelo 

en de Stichting Welzijn Ouderen richtten zich in 

een gezamenlijk schrijven tot de Gemeenteraad 

en spraken daarin hun verontrusting uit over het 

uitblijven van een beslissing. Ze waren 

eenstemmig vóór de locatie aan de Schoolstraat. 

En wat de bezwaren van de omwonenden 

betreft:  

“Op de Markelose gemeenschap en met name 

de direct omwonenden, doen wij een beroep 

vooral het algemeen belang van deze 

voorziening in ogenschouw te nemen”.  

De druk op de bewoners werd verder opgevoerd 

door te stellen, dat haast was geboden omdat 

anders de subsidie van f 1,6 miljoen dreigde te 

vervallen. “Het is thans reeds duidelijk, dat de 

toegekende subsidie niet eeuwig gereserveerd 

kan blijven voor een bestemming in Markelo”. 

Hopelijk zou de Markelose gemeenschapszin 

zich laten gelden. Afzien van twee bouwlagen 

zou een kostenverhoging van 15 à 20 % met 

zich meebrengen en bovendien zou dan een veel 

groter gedeelte van het terrein bebouwd moeten 

worden. Dat zou met zich meebrengen, dat 

vanwege het glooiende talud ‘in’ de 

Markeloseberg zou moeten worden gebouwd. 

De keuze werd nog nijpender toen vanuit 

Zwolle het bericht kwam dat Markelo 

waarschijnlijk kans maakte op meer verzorgings

-eenheden, waardoor een groter oppervlak nodig 

zou zijn. Door deze nieuwe ontwikkeling werd 

de keuze voor de Schoolstraat wel heel 

twijfelachtig en kwam even weer de Göttelaan 

in beeld.  

De beoogde locatie aan de Schoolstraat  (1975) 
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1989 - Locatie Anholtskamp 

Toen —als een duvel uit een doosje— deelde de 

gemeente mee dat ze er toch in geslaagd was 

tijdig grond aan te kopen in het nieuwe plan 

Anholtskamp en dat er dus nog datzelfde jaar 

gebouwd kon gaan worden, waardoor de 

subsidie niet in gevaar kwam.  

“Markelo behoed voor historische 

blunder”, 

schreef de krant toen de aantasting van het 

glooiende landschap aan de voet van de 

Markeloseberg niet doorging. In de begin 1988 

gepresenteerde nota was de plek op 

Anholtskamp nog van de hand gewezen, omdat 

de benodigde grond te laat beschikbaar zou 

komen. Vanuit de bevolking werd B en W 

verweten ‘paniekvoetbal’ te hebben gespeeld. 

Eerst ontstond er hevige deining omdat de 

boerderij van Wolberink zou moeten wijken. 

Later bracht de locatie aan de Schoolstraat een 

flink deel van de bevolking in beroering.  

De ‘locatiecarrousel’ scheen eindelijk tot rust te 

komen. Raadslid Dijkman verwoordde het 

treffend:  

“Het geschuif met die woonzorgvoorziening is 

net bejaardengymnastiek: Van voor naar 

achter, van links naar rechts”. 

Het complex op de hoek van de Koekoekslaan 

en de A. ten Hovestraat zou gaan bestaan uit 

vijftien aanleunwoningen en twintig 

verzorgingsplaatsen. Er zou ook een 

ontmoetingscentrum in worden ondergebracht. 

De verschillende activiteiten, die tot dan toe in 

’n Veern Hof plaats vonden zouden naar de 

Anholtskamp worden overgebracht. Daarnaast 

kreeg het gebouw haar eigen huiskamers. De 

belangstelling was groot. Al voor de officiële 

aanmeldingstermijn (1 juni 1989) bleek de 

vraag al groter dan het aanbod. 

 

1990 - Opening 

Nadat de bouw in februari was gestart werd al in 

september 1989 het hoogste punt bereikt. De 

opening vond plaats op vrijdag 12 oktober 1990 

Toezicht bij het heien. 

De eerste steen(’n). 
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door gedeputeerde J. Dijkstra. Al bij de opening 

sprak de voorzitter van de Markelose 

Ouderenraad de wens uit Anholtskamp op den 

duur uit te breiden met een verpleeghuis. Hij 

riep de aanwezige bestuurders op zich hier met 

volle kracht voor in te zetten. Men was er wel 

van overtuigd, dat het “een zaak van lange 

adem zou worden”. Het open huis, dat de 

volgende dag werd gehouden trok veel 

belangstelling. Het werd duidelijk dat met name 

de oudere bezoekers een heel andere en vooral 

positievere kijk kregen op het wonen in een 

verzorgingshuis.  

Oktober 1991 – Grote behoefte 

Nu het verzorgingshuis tot volle tevredenheid 

van alle betrokkenen functioneerde nam de 

belangstelling er te wonen toe en ontstond er 

een wachtlijst. Ook hier gold 

duidelijk: “Eerst zien en 

dan geloven”!  

 

 

 

De Stichting 

Woonzorg-voorziening 

Anholtskamp (SWA) en Stichting 

Welzijn ouderen Markelo (SWOM) 

publiceerden in 1991 een rapport waarin ze het 

verzoek neerlegden voor een uitbreiding met 20 

aanleunwoningen. In 1993 werden de plannen 

concreet en begon men met de nodige 

voorbereidingen. Het plan behelsde een 

uitbreiding met 15 aanleunwoningen en een 

multifunctionele groepsruimte.  

1995 – Eerste uitbreiding 

Bij de viering van het vijfjarig bestaan in 1995, 

dat samenviel met het in gebruik nemen van de 

15 aanleunwoningen en de multifunctionele 

ruimte, werd duidelijk dat deze uitbreiding bij 

lange na niet voldoende was om tegemoet te 

komen aan de wachtlijst van inmiddels 60 

ouderen. B en W hadden het provinciebestuur 

vanaf het begin van de negentiger jaren 

voortdurend voor gehouden, dat de oude 

agrariër veelal niet meer op het bedrijf bleef 

wonen, maar zelfstandige (aanleun)woonruimte 

in het dorp zocht. Deze 15 woningen zouden 

slechts tijdelijk verlichting geven van de vraag 

naar ouderenhuisvesting. Er dienden op korte 

termijn plannen te worden ontwikkeld voor de 

bouw van meer woningen.  

1997 – Tweede uitbreiding 

Deze ‘lobby’ in het Zwolse had in zoverre 

succes, dat de provincie toezegde bij het 

bepalen van toekomstige bouwprogramma’s 

met deze ontwikkelingen rekening te houden. 

Dat bleken geen loze woorden, want in 1997 

kon de eerste steen worden gelegd voor nog 

Oplevering tweede blok aanleunwoningen 1-5-1995 

Aanleunwoningen 
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eens 12 woningen, 10 huur- en twee 

koopwoningen. Ze werden gesitueerd op korte 

afstand van het hoofdgebouw en waren 

bereikbaar via een verbindingsgang. De 

bewoners konden gebruik maken van de 

diensten en faciliteiten van het woonzorg-

centrum. Met deze uitbreiding ging 

Anholtskamp bestaan uit tweeëntwintig 

verzorgingsappartementen en tweeënveertig 

aanleunwoningen.  

2007 – Derde uitbreiding 

De bij de opening in 1990 uitgesproken wens - 

het bieden van verpleegzorg – werd 

werkelijkheid. Er waren plannen ontwikkeld in 

Anholtskamp 12 verpleeghuisplaatsen onder te 

brengen. Deze zouden worden gerealiseerd door 

een uitbreiding met zes nieuwe appartementen 

en een interne verbouwing. 

Op 2 mei 2009 kon de Markelose bevolking 

tijdens een open dag kennis maken met de 

nieuwe opzet. 

 

Het initiatief dat door een werkgroep in 1965 

was genomen, had zich als een ‘virus’ genesteld 

in opeenvolgende personen en organisaties en 

eendrachtig samenwerken leidde tot een 

resultaat waar heel Markelo trots op kan zijn. 

~/~ 

Het hoofdgebouw. 

Aanleunwoonruimtes. 

Aanleunwoningen  
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Wat bracht de Kozakken nou 
eigenlijk naar hier? 

Om die vraag te beantwoorden moeten we 

een paar stappen terug in de tijd en maken 

we een korte schets van de situatie in Europa.  

In 1789 leidde de Franse revolutie in Frankrijk –

èn in Europa– grote veranderingen in. Dit ging 

met rigoureuze en soms buitengewoon bloedige 

maatregelen gepaard. Er werden mensenrechten 

ingevoerd, maar daarentegen ook 40.000 

mensen onthoofd. Dit leidde onder meer tot 

politieke spanningen en bracht Frankrijk ertoe 

alle landen in de nabije omgeving de oorlog te 

verklaren. In de winter van 1794/95 trokken 

Fransen ons land –toen de ‘Republiek der Zeven 

Verenigde Nederlanden’– binnen. Stadhouder 

prins Willem V (Willem Batavus) van het Huis 

Oranje-Nassau vluchtte naar Engeland, ons land 

brak met Oranje en de Bataafse Republiek werd 

gesticht (1795). Maar in 1799 kwam in 

Frankrijk Napoleon Bonaparte aan de macht. 

Hij maakte in 1806 een einde aan de 

zelfstandigheid van de Republiek en stichtte de 

vazalstaat Koninkrijk Holland [vazal = afhankelijk 

van / ondergeschikt aan].  

Nederlandse ambtenaren moesten voortaan een 

eed op de keizer afleggen en Nederlandse 

jongemannen vielen onder de Franse 

dienstplicht. 

Toen Napoleon in zijn expansiedrift zijn gebied 

tot in Rusland uit wilde breiden stuurde hij een 

leger van 691.500 man, waarvan 2249 

Nederlandse dienstplichtigen (die als gevolg van 

de grote verliezen later nog aangevuld zouden 

worden tot 3777 man) richting Moskou.  

Ze zijn in Markelo geweest! Hoe 

kwam dat nu zo? Wat weten we 

eigenlijk van Kozakken? Het is 

bekend dat van de tijd dat de 

Kozakken in Nederland waren  

–merkwaardig genoeg– weinig 

bekend is….  Dit komt omdat er van 

die tijd simpelweg weinig op schrift is 

gesteld. Kwam het omdat de 

mensen eigenlijk niet wisten of ze nu 

blij moesten zijn bevrijd te worden, of 

waren ze bang voor die vreemde 

‘bevrijders’?  

De geschiedenis wordt opgetekend 

door de winnaars. Maar waren die er 

wel? 

 

in Markelo?  

 De Kozakken stonden bekend als trots, onafhankelijk  

en  onverschrokken. 
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De Russische veldtocht onder leiding van de 

keizer mislukte en zou slechts door rond 20.000 

soldaten worden overleefd.  

De troepen van Napoleon werden 

in 1812 en 1813 door de Russen 

verdreven 

Door de inval van extreme kou, gebrek aan 

voedsel, de dreigende aanval van het Russische 

leger, afmatting en herhaalde aanvallen van de 

bereden Kozakken besloot Napoleon zijn 

troepen zich terug te laten trekken. Vele 

soldaten stierven; veelal niet door de kogel, 

maar door de kou en honger. De alom 

aanwezige Kozakken die de slinkende ‘Grande 

Armée’ als hyena's beslopen, grepen de 

achterblijvers  

en de gewonden 

en beroofden 

hen van de 

oorlogsbuit uit 

Moskou. Terwijl 

de kou feller (tot 

wel -37⁰ C.) 

werd, schepten 

de Kozakken er 

genoegen in om 

‘de zwakkeren 

uit de kudde’ tot 

op de blote huid 

uit te kleden en hen naakt achter te laten in de 

besneeuwde wildernis. Officieren werden met 

lasso’s aan hun voeten achter de kozakken

paarden aangesleept tot de dood erop volgde. 

Het Napoleontische avontuur in Rusland werd 

het omslagpunt van de ambitie om heel Europa 

vanuit Parijs te besturen. Als ‘klap op de 

vuurpijl’ kreeg de Franse keizer na zijn mislukte 

veldtocht in Rusland in oktober 1813 een pak 

voor de broek van de geallieerde Russen, 

Pruisen, Zweden en Oostenrijkers bij Leipzig 

(de Volkerenslag waaraan ruim een half 

miljoen militairen deelnamen en bijna één op de 

vijf het leven liet). De Fransen werden 

vervolgens achtervolgd en over de Franse grens 

gejaagd.  

Russische cavalerie, waar ook de 

Kozakken deel van uitmaakten, zat de 

legers van Napoleon ook in Nederland 

op de hielen 

Deze Kozakken riepen zowel ver- als 

bewondering op bij de Nederlandse bevolking. 

Dit, vanwege hun 

woeste optreden en 

de exotische kledij.  

Het begrip ‘Kozak’ 

werd in het 

Nederlands al gauw 

het equivalent van 

“ruw en 

aanmatigend 

optredend 

krijgsman”.  

De naam Kozak alleen al had “eene schier 

wonderdadige kracht om de Franschen op de 

vlugt te drijven”. Ze trokken door naar Noord-

Nederland, en “binnen enkele dagen waren 

Overijssel, Drenthe, Groningen en Vriesland –

de steden Delfzijl, Coeverden en Deventer 

uitgezonderd, die zich in eenigen staat van 

verdediging bevonden– door de Kozakken 

veroverd’. ‘Ze bemachtigden Zwol en derzelver 

kortstondige overtogt over den IJssel te Campen 

deed de verlegenheid der Fransche Gezags-

hebbers ten top 

stijgen”. 

Geschiedenis-

boeken hebben 

als nadeel dat 

hun verhalen 

soms zijn 

gebaseerd op 

verhalen die op 

hun beurt zijn 

gebaseerd op 

verhalen die 

zijn ontleend 

aan verhalen 

die ooit werden 

opgetekend 

door oogge-

tuigen.  

De Kozakken deden niet 

onder voor de Fransen 

wat vorderingen betreft: 

overal waar ze opdoken, 

eisten ze grote hoeveel-

heden voedsel en 

paarden, zaken die in de 

getergde landen toch al 

nauwelijks meer gemist 

konden worden. 

Kozak in Nederland. 

 

Zeker degenen die niet tot de 
gereformeerde kerk behoor

den, zoals katholieken, doops
gezinden, joden, hadden gepro
fiteerd van de aanwezigheid 
van de Fransen. De Fransen 

brachten gelijkstelling in gods
dienst mee en gaven katho

lieken hun oude kerken terug. 
Waar protestanten in het 

Onze Vader soms “Verlos ons 
van de Fransozen” baden, 

hadden vele andersdenkenden 
de Fransen lange tijd het voor
deel van de twijfel gegeven... 
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We moeten er rekening mee houden dat onderweg veel 

documentatie is weggevallen, is aangevuld, 

geïnterpreteerd, vervalst, verfraaid of zelfs 

verzonnen… 

Staatsomwenteling 

Hoewel in dit artikel wat minder relevant, maar tòch 

wel vermeldenswaardig, is het volgende: 

Er wordt wel 

gezegd dat de 

machtsom-

wenteling binnen 

het Amsterdamse 

stadsbestuur tegen 

de Franse 

autoriteiten in 

november 1813 een “fataal andere draai had kunnen 

krijgen”, als een Russische commandant met “een 

handvol Kozakkenruiters” van achter de Oeral niet te 

hulp was geschoten. Hij handelde weliswaar tegen de 

orders van zijn meerdere in, maar wel in de geest van 

de opdracht, die hij van de Russische tsaar Alexander I 

had meegekregen. Deze commandant slaagde erin de 

Franse troepen uit hun strategische posities rond de 

stad te verjagen. Zo kon op 2 december 1813 de Prins 

van Oranje, de latere Koning Willem I, begeleid door 

een escorte van Russische Kozakken, feestelijk door 

de Amsterdamse bevolking worden ingehaald. 

Doordat hij op die dag in Amsterdam door het 

provisionele stadsbestuur tot eerste Soeverein Vorst 

van het Vrije Nederland werd geproclameerd, werd de 

weg vrijgemaakt voor een moderne, constitutionele 

monarchie. 

Behalve over de enkele steden die weerstand boden bij 

de ‘bevrijding’ door de Kozakken is relatief weinig 

geschreven over het verjagen van de Fransen uit 

Nederland door de geallieerde troepen. Het kan niet 

anders dan dat over het platteland ook kleinere 

eenheden vanuit het oosten en noorden richting 

Amsterdam trokken. Daarbij is Markelo eveneens 

aangedaan. Wat zich tijdens dat bezoek van de 

Kozakken aan Markelo heeft afgespeeld is niet 

gedocumenteerd, hoe lang ze zich hier hebben 

opgehouden evenmin.  

Pssst, er wordt wel beweerd dat enkele Markeloërs 

met kozakken-DNA behept zijn…  

Tegenwoordig herinnert 

weinig meer aan de snelle 

zegetocht van de Kozakken 

door Twente. Het wordt ook 

wel ‘De vergeten bevrijding’ 

genoemd. 

Maar gelukkig 

 hebben we nog de: 

Twentse kozakken 
 (Hier op de foto diagonaal 

 doorgesneden) 

–een oorspronkelijk Twents 

streekproduct; een soort gebak, 

soms rond, soms vierkant, die is 

opgebouwd uit een dunne laag 

heerlijke Moskovische cake, 

waarin zuivere amandelspijs is 

verwerkt. De cake-laag wordt 

getrempeerd met likeur (van 

Spekhorst uit Rijssen) en vervolgens 

voorzien van een even dikke 

laag crème waarin een heerlijke 

frambozenconfituur is verwerkt. 

Het geheel wordt in marsepein 

gerold en daarna in plakken 

gesneden. De plakken worden 

aan beide kanten voorzien van 

een dunne laag zuivere 

chocolade met getrempeerd 

kapsel (= met drank besprenkelde 

cake) die aan de buitenkant is 

voorzien van marsepein en aan 

de onder- en bovenkant is 

bestreken met een laagje pure 

chocoladeglazuur.  

(tegenwoordig laat men soms 

de drank ook wel weg “omdat 

niet iedereen daarvan houdt”). 

Een typische Kozakkenexercitie te paard. 
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Maar ja, wat dan nog. Ook het Saksische, 

Spaanse en Gelderse DNA komt hier voor.  

Alle vreemde legers schijnen dit soort ‘sporen’ 

achter te moeten laten. Het ligt dan ook voor de 

hand dat de Twentenaar van die ongenode 

gasten vast wel een aantal kenmerkende 

kwaliteiten heeft meegekregen. 

Wie en wat waren de Kozakken 

Het woord 'kozak' komt van het Turkse woord 

quzzaq wat "avonturier" of "vrij man" betekent. 

De term werd het eerst gebruikt in een Russisch 

document uit 1395.  

De Kozakken hebben van oorsprong een etnisch 

gemengde samenstelling, waarbij de Slavische 

invloeden hierin sterk vertegenwoordigd zijn. 

Ze bestaan uit mensen die zich na de grote 

migratie in de vroege middeleeuwen (dit is de 

Grote Volksverhuizing, 4e – 6e eeuw) in het 

zuidwesten van Rusland en Polen vestigden. Ze 

zijn vooral bekend en berucht geworden als 

ruiters in het Russische leger. Kozakken 

bestonden vaak uit lijfeigenen, verarmde edelen, 

horigen en andere verschoppelingen van de 

maatschappij die niets meer te verliezen hadden.  

 

Ze verlieten het Russische kerngebied en 

vestigden zich aan de rand van het Russische 

Rijk, zoals aan de grens met Polen - Litouwen, 

maar voornamelijk in gebieden die nu deel 

uitmaken van zuidelijk Rusland en Oekraïne. 

De Kozakken 

leefden hoofd-

zakelijk van 

landbouw en 

veeteelt. Paarden 

vormden een 

essentieel 

onderdeel van de 

Kozakkencultuur 

en hun levensstijl. 

Het was een echte mannenwereld: in sommige 

Kozakkenbolwerken werden vrouwen niet eens 

toegelaten. Ze waren over het algemeen ‘niet 

vies van’ sterke drank. Tijdens militaire 

expedities deinsden ze niet terug voor roof, 

moord en verkrachting. De tsaar liet dit toe, 

zolang dit maar gebeurde in de niet-Russische 

gebieden. De tsaar bemoeide zich bovendien 

niet met interne zaken van de Kozakken. Hij 

was allang blij dat zijn autoriteit erkend werd en 

dat hij in moeilijke tijden een beroep kon doen 

op de enorm effectieve militaire macht van de 

Kozakken.  

Kozakken werden door François Dumonceaun, 

een jonge officier uit de Lage Landen, 

omschreven als:  

"Met kleren en hoofddeksels van allerlei snit, 

geen spoor van een uniform, sjofel en smerig, 

met hun armetierige, broodmagere paardjes met 

ongekamde haren, de nek uitgestoken en het 

hoofd naar de grond gericht, alleen een simpele 

trens als tuig, en gewapend met een ruwe lange 

paal met in de punt een soort spijker, 

ogenschijnlijk ordeloos door elkaar krioelend, 

deden deze Kozakken me denken aan 

wriemelend ongedierte". 

De lans van de Kozak, waarmee het slachtoffer 

werd gespietst, had een dunne, ronde punt, 

waarmee hij alleen kon steken en geen pees of 

spier kon doorsnijden, zodat een verwonding 

niet ernstig was zolang er geen vitaal orgaan 

werd geraakt. 

Diverse Kozakkengemeenschappen werden 

onderscheiden. Ze werden vaak genoemd naar 

de regio of rivier waar ze 'van oorsprong' 

Zelfs honderd jaar na 

het bezoek van de 

Kozakken werd het 

gezegde: ‘Het ging er 

aan toe als in de 

Kozakkentijd’ nog 

steeds gebezigd als men 

op ruw en onbeheerst 

gedrag wilde duiden. 

De uitdrukking ‘Ergens een lans voor breken’ (voor 
iemand opkomen / in het strijdperk treden) wordt ook 

wel in relatie gebracht met de Kozakken... 
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vandaan komen. Slechts een aantal gemeen-

schappen in de grensgebieden van het Russische 

Rijk (met tussen haakjes de rivier of regio 

waarnaar ze vernoemd zijn) worden hier 

opgesomd: 

 Don-Kozakken (de rivier de Don) –grootste 

vojsko (=legereenheid) 

 Koeban-Kozakken (de rivier de Koeban) –

ontstaan uit Zaporozje-Kozakken (uit 

Zaporozje, eerst Zwarte Zee-Kozakken 

genoemd, later verplaatst naar Koeban 

waardoor huidige naam ontstond) 

 Terek-Kozakken (de rivier de Terek) 

 Oeral-Kozakken (de rivier de Oeral) 

 Siberische Kozakken (Siberië) 

 Baikal-Kozakken (uit de Trans-Bajkal 

vojsko; ten oosten van het Baikalmeer)  

 Oessoeri-Kozakken (de rivier de Oessoeri) 
 

Maar toch niet in Markelo, zeker?! 

Dat de Kozakken Markelo wèl hebben 

aangedaan staat als paal boven water, weet  

Jan Hendrik ter Balkt te vertellen. Hoe hij dat zo 

zeker weet, komt zo: 

Toen Jan Hendrik 15 jaar oud was (1953) vroeg 

zijn vader of hij met paard en wagen wat zand 

wilde halen uit een, wat ervoor doorging, droge 

beekbedding in de landerijen, achter de 

boerderij (‘Nieuw Wissink’, Larenseweg). 

Tijdens zijn graafwerkzaamheden komt Jan 

Hendrik nogal wat oer tegen en “abnormaal veel 

botten”. Hij denkt aan koeienbotten. Als hij om 

etenstijd met een halve wagen vol thuiskomt, 

vraagt zijn vader: “En, hoe ging het?”  

Nou, Jan Hendrik zei dat het helemáál niet ging 

en hij doet verder verslag van zijn bevindingen. 

Zijn grootvader mengde zich in het gesprek en 

reageerde verschrikt:  

“Oh, dat was ik nog vergeten te vertellen. Gooi 

dat gat maar gauw weer dicht, want die rommel 

moet van de Kozakken zijn!”.  

Hij legt verder uit –en hij had het weer van zìjn 

grootvader gehoord– dat aan het eind van de 

Kozakken op een landweg in Koninkrijk Holland in 1813. 
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Napoleontische tijd het de Kozakken waren die 

ons land kwamen bevrijden van de Fransen. Het 

waren als het ware de stoottroepen van het 

Russische leger. Die Kozakken waren een ruig 

volk en waren gewend veel te zuipen, te snaaien 

en hun gerief te halen bij vrouwen en meisjes 

die ze onderweg tegenkwamen. Dat was nou 

eenmaal het recht van de krijger, zo vonden ze, 

ter compensatie van het magere -of soms zelfs 

het ontbreken van- soldij. Bovendien paste het 

binnen hun cultuur. Door de grote hoeveelheid 

drank die ze achterover sloegen, ontstond er niet 

zelden een tekort aan alcohol, waardoor ze zich 

genoodzaakt zagen ‘hun rantsoen’ te verdunnen 

met spiritus of zelfs petroleum.  

Of het daardoor kwam wist grootvader niet 

meer, maar (één of) enkele Kozakken werden 

ziek en gingen dood. Aan de ene kant, omdat de 

Markelose bevolking dat ruige, bandeloze volk 

niet op hun begraafplaats wilde hebben en aan 

de andere kant, omdat de Kozakken –zoals ze 

gewoon waren– tezamen met hun paarden en 

wapenuitrusting begraven wilden worden, 

hebben ze dit op een rustige plek in de 

landerijen zo uitgevoerd. Die grote hoeveelheid 

botten, die Jan Hendrik bij zijn graafwerk-

zaamheden was tegengekomen waren dus nièt 

van koeien. De beste oplossing voor de 

ontdekking van Jan Hendrik was: “zo snel 

mogelijk zand erover!”. En, zoals het in die tijd 

nog gebruikelijk was(!), deed Jan Hendrik, wat 

hem door zijn grootvader was opgedragen… 

~/~ 

De rode punt in deze uit kadastrale kaarten samengestelde situatie van 1823 (ca. 10 jaar na het bezoek van de 

Kozakken) zou ongeveer de plek zijn waar Jan Hendrik ter Balkt zijn ontdekking deed. 
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In de vorige aflevering was ik gekomen t/m 10 

februari 1941. Het vervolg van de belevenissen 

leest u in deze aflevering. Hierbij heb ik 

gekozen om de minder interessante passages 

weg te laten omdat anders het artikel te lang zal 

worden. Overigens zal er nog 1 aflevering 

volgen in het april nummer van 2018. 

 

Uittreksel uit het dagboek van 
de “DOBLA-band” vervolg. 

 

13 Februari 1941 

 Het bestuur van 

M.G.K. besluit nog een 

tweede uitvoering te geven. 

Wij worden derhalve weer 

verzocht de muzikale noot te 

verzorgen echter tegen een 

honorarium van  

f 16.—Ook deze uitvoering 

geen alles naar wensch. 

14 Februari 1941 

 Voor het geld dat wij 

hebben ontvangen van 

M.G.K. worden enkele dingen waaraan wij de 

grootste behoefte hebben gekocht o.a. muziek, 

benoodogheden voor de jasztrom e.d. Tevens 

wordt tusschen ons en de Muziekvereeniging de 

Fanfare overeengekomen dat de instrumenten 

die eigendom zijn van voornoemde vereeniging 

worden gebruikt tegen een huur van f 10.—per 

jaar. 

22 Mei 1941. Hemelvaartsdag 

 Wij moeten een concert geven bij Izaks 

te Diepenheim café de Pol van 4-11 

(waarschijnlijk 16-11  red.) uur voor f 24.—De 

In de Chronyke van afgelopen 

april kon u lezen over de DOBLA 

band, die in 1941 werd 

opgericht. In eerste instantie was 

het een gelegenheidsbandje dat 

het noodlijdende MGK 

(Markelo’s Gemengd Koor) 

voorthielp door gratis muziek te 

maken op de uitvoering van het 

koor. De heren kregen de smaak 

echter al spoedig te pakken en 

besloten ook op andere feest-

avonden (nu wel tegen 

vergoeding) muziek te gaan 

maken. 

DOBLA 
Deel 2 

Markelo’s Gemengd Koor 1934 
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muziek was dien avond zeer goed in 

tegenstelling met de gemaakte muziek op de 

uitvoering der Motortclub.  

 Jammer dat er geen 

belangstelling was. We zaten 

in de groote zaal doch een zaal 

die wel overvol was doch met 

leege stoelen. We bliezen dat 

de paneelen ervan trilden doch 

volk kwam er niet opdagen. 

Eindelijk!!! De deur ging 

open… een buik werd zichtbaar en Dollekamp 

de slager gevolgd door zijn geliefde 

echtgenoote, kwam ons met een verzoek ik 

bedoel bezoek vereeren. Dit gaf ons weer moed. 

Blazen en nog eens blazen tot dat wij blaren op 

de tongen kregen zoo groot als kinderhoofdjes. 

Om 9 uur vertrok Dollekamp met echtgenoote 

zoodat weer een stilleven van stoelen 

overbleven. Misschien waren er wel enkele 

stoelen bij die muzikaal die muzikaal aangelegd 

waren doch jammer genoeg en buiten de schuld 

van die stoelen kwam dit niet tot uiting. Ons 

moreel werd dan ook steeds minder. Ook de 

consumpties bleven uit. Om 10 uur stak de Heer 

Izaks het hoofd om de deur en ons mistroostig 

mededeelde dat wij wel konden eindigen. De 

boel werd ingepakt een kwitantie van ꬵ 24.—

werd door de Heer Izaks voldaan en wij 

vertrokken weer naar Markelo. 

23 mei 1941 

 Wij koopen een tweedehands trom van 

de Fanfare voor ꬵ 3.50. De vellen zijn nog in 

uitstekende staat. Schilder Pluimers schildert de 

trom prachtig op en repareert het noodige aan 

de trom. De trom is weer zo goed als nieuw 

zoodat wij ons zonder schaamtegevoel kunnen 

vertoonen. 

11 juni 1941 

 Bruiloft Aaltje Jansen bij café 

Hargeerds. De meeste gasten kwamen uit 

Bathmen dus de stemming zat er al spoedig in. 

De muziek was minder goed. De stemming der 

Muziekvereniging “de Fanfare” Markelo (1946) 

W. Dollekamp. 
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instrumenten liet nogal eens de wenschen over. 

Te ± 9 ure werden we met een bezoek vereerd. 

De Heer Vedders, beter bekend als de groote 

bute, kwam stomdronken de zaal binnen 

zonder uitgenoodigd te zijn. Hij moest dan ook 

weer rechtsomkeert de zaal verlaten. 

19 juli 1941. 

 Bruiloft G?H Leeftink in café Smit. Veel 

te veel gasten. Wij bliezen ons bijna een 

beroerte nabij. Alles verliep goed. 

21 juli 1941 

 Wordt besloten een advertentie te 

plaatsen op de aanplakbiljetten der 

Voetbalvereeniging à ꬵ 7.50 per 4 jaar. 

23 en 25 November 1941. 

 Zoowaar een succes! Te mogen blazen 

op de uitvoeringen van Bilderdijk waar altijd 

prima muziek wordt wordt verlangd. 

 Er wordt dan ook duchtig gerepeteerd. 

 De op 23 November gehouden 

uitvoering was echter voor ons niet 

aangenaam. Wij moeten n.l. op het voorste 

gedeelte van het toneel spelen. De ruimte was 

veel te klein. De drummer zit gewoon voor in 

de zaal terwijl het overige gedeelte maar een 

plaatsje moet zoeken voor op het toneel. Vanuit 

de zaal was het precies of de Oriënt-expres op 

het punt stond te vertrekken. Keurig achter 

elkaar gaven wij onze nummers ten beste. Ook 

kreeg men de indruk van een z.g. circus. Voor 

dat de gordijnen open gingen sloeg de Heer 

Voorderman, voorzitter van Bilderdijk, op een 

groote plaat, het sein voor de Dobla om zich 

van het toneel te verwijderen, zoodat het spel 

kon beginnen. Na afloop van de bedrijven 

beklommen de Doblaband-leden het toneel om 

er weer angstvallig af te springen wanneer de 

gong door de zaal klonk. Na de opvoering van 

het toneelstuk, dat prachtig werd opgevoerd, 

kregen we een plaatsje op het toneel. Hier was 

natuurlijk het klankgehalte veel beter. De op 

25 November gehouden uitvoering was ook een 

succes. Schitterend geblazen al zeggen we het 

zelf.. De Heer Voorderman was dan ook zeer 

tevreden over ons zoodat wij voldaan naar 

huis terugkeerden. Tevens deelt ons de Heer 

Voorderman nog mede dat er nog een derde 

uitvoering zal worden gehouden en wel op 4 

December a.s. en ons uitnoodigt weer om half 

zes aanwezig te zijn. 

Tot zover de belevenissen van de DOBLA-

band. In de volgende aflevering deel 3 en slot 

van dit opmerkelijke dagboek.  

 

 Ari Blankenstijn  

Met dank aan G.J. Leferink 

~/~ 

Variant op “Oh kleine herdersjongen”  

(zie Deel 1 van Dobla)  
 

Oh kleine schildersjongen * 

Wat ben je toch begonnen 

Met je kleine mitrailleurs en bommen. 

Kun jij toch niet in England kommen 

In de held're maneschijn 

Bombarderen ze Berlijn (2x) 

En dat vinden wij in Engeland zo fijn (2x) 

 * Hitler was immers ooit schilder 
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Het Brinkert 

De laatste bewoner was de familie Vossebelt/

Klein Teselink die in 1906 het oude Brinkert 

verkocht aan Jan Wolter Stokkentreeft die het 

sloopte en, na wat grondruil met 

de gemeente, er een tuin van 

maakte.  

De grond naast het Brinkert was 

eigendom van de kerk. In 1874 

kocht Hendrik Jan Hollenberg 

hier een stuk van en liet daar een 

boerderij op bouwen. Al in 1882 

verhuisde deze naar de Taets 

van Amerongenstraat Nadien is 

het vier keer in andere handen 

overgegaan totdat in 1905 het 

pand werd aangekocht door 

Anthonie Cohen, handelaar in 

lompen etc. 

Daar de familie Cohen van 

Joodse afkomst was werden zij 

in 1943 door de Duitsers 

gedeporteerd naar een 

vernietigingskamp in Polen en 

zijn daar om het leven gebracht. 

Het pand werd in 1943 verkocht aan de fa. 

Klumpers. De advocaat Godschalk van de 

overheidsinstelling, die na de oorlog belast was 

met het herstel van de Joodse eigendommen, 

kocht het pand terug van Klumpers en betaalde 

Wat we hebben kunnen 

achterhalen over de 

geschiedenis van het 

huidige Kaasplein 

begint ruim 400 jaar 

geleden. In de 16e 

eeuw is hier een 

boerderijtje gebouwd 

waarvan we weten dat 

het in 1601 bewoond 

werd door Brinck Willem.  

Van 

 Brinkert 

  tot 

Kaasplein 
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met de opbrengst het restant van de hypotheek 

die de familie Cohen in Markelo nog had 

openstaan. De heer Godschalk verkocht het 

pand aan de Coöperatieve Zuivelfabriek 

Markelo die het vervolgens sloopte ter 

verwezenlijking van haar uitbreidingsplannen. 

Het Roolves 

Een ander boerderijtje dat vroeger op het 

huidige kaasplein stond was het Roolves 

(Roolfs). Deze is waarschijnlijk begin 1700 

gebouwd. Het stond op de plaats waar de 

huidige parkeerplaats voor de kaasfabriek is. In 

1915 is de familie Roolfs (nu Dijkjans) verhuisd 

naar de Taets van Amerongenstraat en is het 

pand aangekocht door de familie Leunk op  

 

Oabrahams (Wapen van Markelo). Deze heeft 

de boerderij gesloopt en er een plantsoen met 

terrasje aangelegd. Het weggetje dat vroeger 

achter langs de oude zuivelfabriek liep, werd 

Roolfs Steegje genoemd als herinnering aan 

deze boerderij.  

Eungs Schöppe 

De weg naar Goor, op de kaart aangeduid als de 

Keunnink Stege, liep vroeger aan de andere kant 

van Eungs Schöppe, de vroegere boerderij van 

Eungs. Tussen 1820 en 1830 is deze weg 

verlegd naar de andere kant van Eungs. Thans 

de huidige weg naar Goor.  

Keunnink 

De naam Keunnink zou ontstaan zijn doordat in 

de Franse tijd Koning Lodewijk (broer van 

Napoleon) deze weg passeerde.  

Papendries 

Tegenover de huidige Plusmarkt stond vroeger 

een boerderijtje dat in 1650 bewoond werd door 

Derck en Evertjen Rensinck. Deze boerderij 

werd meestal aangeduid met de naam 

Papendries. Vanaf 1800 werd het huis bewoond 

door de “duitsche jood” Victor Abraham Cracau 

met zijn gezin. Victor was kleermaker,  

tapper en koopman en had naast zijn woning 

een groot pakhuis gebouwd. 

‘t Kwaks 

Naast het Papendries stond een woonhuis dat de 

naam droeg ‘t Kwaks. In 1767 woonde hier 

Adolf Kwak (ook wel geschreven als Quack). 

Adolfs dochter Hendrika trouwde met 

Hendrikus Warmelink en na zijn overlijden met 

haar zwager Jan Warmelink. Deze Jan 

Warmelink kocht in 1820 het naastgelegen pand 

Papendries. Het boerderijtje werd gesloopt en 

Warmelink bouwde daarop een nieuwe woning.  

Een dochter van Hendrikus en Hendrika 

trouwde met een Jan van Dam. Na het 

overlijden van Jan Warmelink in 1832 ging dit 

Coöperatieve zuivelfabriek Markelo  1916. 
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stel op ’t Kwaks wonen. Bij een 

boedelscheiding in 1871 in de familie Van Dam, 

werd het huis verkocht aan de firma 

Stokkentreeft. 

Het begin van de zuivelindustrie 

Tegelijk met de aankoop van dit perceel begon 

Stokkentreeft zijn veevoederhandel. Op de 

plaats van het aangekocht huis verrees een 

pakhuis. De schuur van het vroegere Kwaks 

moest plaats maken voor een lijnkoekenmolen 

die in 1891 alweer werd afgebroken en werd 

vervangen door een woning, en een deel van het 

pakhuis in 1894 werd omgebouwd tot stoom-

boterfabriek. Bij deze gebeurtenis was de 

zuivelindustrie in Markelo geboren. 

Het Coöperatieve handelen 

In 1907 verkocht de firma Stokkentreeft het 

gehele complex aan de in dat jaar opgerichte 

Coöperatieve Landbouwvereniging. 

In 1921 werd overgegaan tot de scheiding van 

de zuivelfabriek en de aankoopvereniging.  

 

Begin 1950 werd besloten om over te gaan tot 

de bouw van een kaasfabriek en op 7 mei 1951 

werd de eerste kaas gemaakt. Na talrijke 

fusiebesprekingen met Holten / Laren werd 

besloten om naast de kaasfabriek een nieuwe 

zuivelfabriek te bouwen. Deze werd op 19 mei 

1964 geopend. 

Begin 1970 werd de exploitatie van de fabriek 

aan Coberco overgedragen en met dit besluit 

werd een periode van 63 jaar zelfstandigheid 

afgesloten. In 2000 werd de fabriek in zijn 

geheel gesloten.  

In 2015 kwam de voormalige Coberco-fabriek 

in eigendom van de gemeente. Bij de 

herinrichting van het terrein zijn diverse 

elementen gehandhaafd die nog lang aan de tijd 

van de zuivelindustrie in Markelo zullen doen 

denken. 

 ~/~ 

Links de meelhandel van Stokkentreeft, rechts de winkel van Stokkentreeft. 
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In de jaren 1950-1960, toen ik als 

melkwinningsadviseur werkzaam 

was, gebeurde het wel eens dat 

je een boze of ontevreden 

veehouder aan de telefoon had, 

over o.a. zure melk, vuil watje, 

kwaliteitskorting e.d.  

Maar voor de jaren 1960 had 

men geen telefoon en dan 

gebeurde dat per brief. 

Deze brief op de volgende twee 

pagina’s dateert van rond de 

jaren 1930-1935. 

Arend Jan Sligman 

Kwaliteitszorg op 

de Coöperatieve 

Zuivelfabriek 

Markelo 

Het lossen van de melkbussen. 
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Mijn geboorte vond plaats in de Hooimaand van 

1931. Een jaar waarin ook de beruchte crisis, 

ontstaan in Amerika, zich verder uitbreidde over 

Europa. Een crisis die in de daaropvolgende 

jaren veel ellende en armoede met zich 

meebracht en de voorbode werd van WO II. 

Opgegroeid tot tiener in een periode die niet 

meer te vergelijken is met het opgroeien van de 

hedendaagse jeugd.  

Voor onze geschiedenis is het 

van belang dat deze 

ontwikkeling wordt vastgelegd, 

daarbij in het midden latende 

of het vroeger beter of slechter 

was.  

De kakstoel 

Het eerste levensjaar werd 

hoofdzakelijk doorgebracht in 

een grote ouderwetse wieg tot 

je er bijna uitgroeide. Zo’n 

wieg hoorde bij de inventaris 

van de boerderij en ging van 

generatie naar generatie. 

Hierna volgde de zogenaamde 

kakstoel, een box bestond toen 

nog niet. De kakstoel was van hout met een 

hoge rugleuning. In de plank, waar je op moest 

zitten zonder luier of broek, was een gat 

ingezaagd met daaronder een po. Onderin stond 

een stoof waar bij koud weer wat houtskool in 

gloeide. In deze stoel bleef je zitten totdat je zo 

groot was dat je met stoel en al omviel. Daarna 

leerde je lopen waar op zondag tijd aan werd 

besteed of op andere dagen door opoe. Jongens 

hadden ook een rokje aan 

totdat ze “zindelijk” waren. 

Voordat je naar school ging 

leerde je dat melk uit de koe 

kwam en een ei van de kip. Je 

leerde vogels kennen, het 

verschil tussen een merel en 

een kraai. Welke vogels nuttig 

waren en welke schadelijk. 

In Markelo bestond geen 

kleuterschool zodat we naar 

school moesten als je zes jaar 

werd. De eerste dag werd je 

naar school gebracht en 

opgehaald en daarna niet meer. 

Op school hadden ze maar één 

maat bank en soms nog met 

zo'n gevaarlijke klep eraan. 

Een autobiografisch 

stukje over de eerste 

15 levensjaren van  

G.J. Leferink; 

opgroeien tot een 

tiener in een tijd die 

in het geheel geen 

gelijkenis heeft met 

de tegenwoordige. 

Het leven van de 
plattelandsjeugd 
in de jaren 
1930 – 1945 
 

De kakstoel. 
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Als je links probeerde te schrijven kreeg je een 

tik over de vingers. Zolang je nog naar school 

ging moest je ’s avonds om 8 uur naar bed en 

wee je gebeente als je eruit kwam met een of 

ander smoesje. Als je naar school ging 

probeerde je mee te rijden op een melkwagen, 

zonder gordel of airbag. 

Op school zaten ook domme kinderen. Zij 

gingen en kwamen op dezelfde tijd als wij en 

kregen de zelfde lessen. Zij deden soms een klas 

nog een jaar over en daarover waren ook geen 

discussies op ouderavonden. De meester had 

altijd gelijk. Een draai om de oren durfde je 

thuis niet te vertellen, de kans was groot dat je 

er nog een draai bij kreeg.  

Wij gingen lopend naar school, helemaal zelf, 

ook in de winter! Een doos met meikevers nam 

je mee naar school en je liet ze in de klas los. 

Kauwgom bestond nog niet. Op grote 

marktdagen kreeg je van je ouders 1 cent mee 

om een geluks-toffee te kopen (bij Derk Jan). 

Als je geluk had kreeg je soms wel eens een 

cent van een veekoopman die goeie zaken had 

gedaan. 

Dikke kinderen kwamen niet veel voor hoewel 

we thuis brood aten met roomboter, vette 

pannenkoeken en vet spek. Als je broek 

gescheurd was of er zat een gat in, dan werd 

daar een lap opgezet. Het was een schande als je 

met kapotte kleren liep (ja, is tegenwoordig 

mode). Zo leerde je dat je zuinig moest zijn op 

je kleren. 

Schoenen waren meestal al ingedragen door 

broer, zus, neef of zo, en ook je fiets en je 

schaatsen waren of te groot of te klein. 

Natuur  

Als je van school kwam moest je thuis eerst 

omkleden in een ouder tenue en kleine 

karweitjes opknappen. Voor mij was dat in de 

oorlog een bus met zure melk karnen tot boter. 

Of je moest eerst mooie bladeren zoeken van 

bramen. Die werden gedroogd en fijn gewreven 

om er thee van te zetten. Daarom drink ik nu 

nog nooit van die aparte thee. Als je het 

karweitje af had dan pas mocht je gaan spelen. 

Meest met vriendjes uit de buurt. Je liep er 

gewoon naar toe, je hoefde niet aan te bellen en 

ook geen afspraak te maken. Er ging ook geen 

volwassene met je mee. In de vakantie, als je 

thuis niet hoefde te helpen, ging je naar je 

vriendje en we kwamen in “tweedonker” terug. 

Niemand wist in de tussentijd waar we waren en 

we hadden geen mobieltjes. We hadden ook 

geen flesjes met water. We dronken ergens in 

een weide water uit een pomp die met een loden 

leiding was aangesloten op een put waar soms 

een kikker in dreef. Appels bij een ander van de 

boom gehaald waren veel lekkerder dan die van 

thuis.  

In ons geboortetenue leerden we zwemmen in 

de Schipbeek waar soms dode biggen langs ons 

heen dreven. 

Wij vochten en sloegen elkaar, soms een 

bloedneus, maar er was geen volwassene die 

zich er druk over maakte. 

Pedagogisch verantwoord speelgoed maakten 

we zelf; met stokken sloegen we overal tegen 

GeJe Leferink in jurk. 

https://www.facebook.com/geje.leferink
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aan en knikkers maakten we van klei die we 

bakten in een vuurtje op de Domelaar (huidige 

zandwinning). In het voorjaar liepen we naar het 

Achterbargse veen om eieren te zoeken van 

wilde eenden. In een sloot met water keken we 

of ze ook bebroed waren waarna we ze 

meenamen naar de Domelaar om ze in een oud 

stroopblikje te koken. 

In onze tijd bestonden geen flessen en dergelijke 

met gevaarlijke stoffen. Alleen een pot met 

uierzalf voor de koeien die ook gebruikt werd 

als je was gevallen en het vel van je elleboog 

“geschroonseld” was. 

We hebben ons gesneden, botten gebroken, 

tanden zijn uitgevallen en hier werd niemand 

voor naar de rechter gesleept. Dat waren 

gewoon ongelukken en soms kreeg je er ook 

nog zelf een extra pak slaag voor. 

Onze boterhammen moesten we zelf smeren. 

Als je de korst niet at had je een beetje meer 

honger de rest van de dag. Met name in het 

laatst van de oorlog was het brood soms niet te 

eten.  

Als je problemen veroorzaakt had, waren je 

ouders het eens met de meester of de politie. Ze 

kwamen wel om je te halen, maar niet om je er 

uit te lullen. Onze daden hadden consequenties. 

Dat was duidelijk en je kon je niet verstoppen. 

Wij hadden vrijheid, mislukkingen, succes en 

verantwoordelijkheid. We hebben moeten leren 

er mee om te gaan. 

Onze generatie heeft veel mensen voortgebracht 

die problemen kunnen oplossen, innovatief 

bezig zijn en daarbij risico durven nemen en 

instaan voor de gevolgen. 

G.J. Leferink  

 ~/~ 

In de rubriek 

“Uit het archief van Stichting Heemkunde Markelo” 

Opmerkelijke historische gebeurtenissen: 

Handel julij 1842 

De handel en expeditie is in dit gewest op sommige plaatsen toegenomen, en in de 

andere over het algemeen op dezelfde hoogte gebleven. 

De handel in gerookt vleesch, spek, hammen en worst was voordelig. 

Markten: Tot het invoeren van eene nieuwe jaarmarkt te Delden, en van eene weekmarkt 

te Goor, alsmede tot het verzetten van twee jaarmarkten in die plaats en van eene 

gelijksoortige te Markelo, werd door de bevoegde autoriteit magtiging verleend. 

Uit VERSLAG van den Gouverneur en de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie Overijssel 

GeJe Leferink op school. 

https://www.facebook.com/geje.leferink





