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Van de redactie 

De medewerkers van de Stichting Heemkunde Markelo hebben weer heel wat werk verzet. 

Er is hard gewerkt aan de volgende uitgave van een boek “De Marcke van Kerspel Goor”. 

Het ligt in de bedoeling dat deze aan het eind van dit jaar zal worden uitgegeven. Daarnaast 

wordt er gewerkt aan een heruitgave van het eerste boek dat is uitgegeven in 1998, twintig 

jaar geleden dus. De eerste druk van dit boek “Markelo- Dorpsgeschiedenis” is 

uitverkocht. In de afgelopen twintig jaar is er echter zoveel veranderd in Markelo, dat een 

volledige herziening noodzakelijk is. 

Ook de redactie van dit blad heeft niet stilgezeten. Stukje bij beetje hebben we weer stukjes 

geschiedenis uit de verschillende archieven weten te plukken en er een leesbaar verhaal van 

gemaakt. Zo schreven we in het aprilnummer van 2006 over de Noordachteresch en het 

archeologisch onderzoek dat daar in verband met de toen geplande bebouwing op is 

uitgevoerd. De Esch is inmiddels bijna volgebouwd en in dit nummer vindt u een uitgebreid 

artikel over de perikelen rond de planontwikkeling van deze dorpsuitbreiding en de 

ontsluiting van de nieuwe wijk. Dit artikel is de laatste in de reeks verhandelingen over het 

ontstaan van nieuwe wijken in Markelo.  

Aan het besef van waarden, normen, recht en onrecht ligt een lange periode van 

ontwikkeling ten grondslag. Naast dit besef ontwikkelt zich hieruit de behoefte –of liever 

gezegd, de noodzaak– om de regels van orde en handhaving af te spreken en vast te leggen 

om uiteindelijk te resulteren in politietaken zoals we die nu kennen. Het uitzoeken van deze 

ontwikkeling door de Heemkundemedewerkers heeft veel tijd gekost en heeft de redactie 

geïnspireerd een reeks artikelen hieraan te besteden. In dit nummer van de Chronyke wordt 

in het eerste deel van deze reeks aandacht besteed aan het Richtambt Kedingen.  

Enerzijds door de rijke, mooie omgeving van Markelo, maar ook door de 

ondernemingsgeest van diverse Markeloërs heeft ons dorp een rijke geschiedenis op het  

–zo blijkt– conjunctuurgevoelige Recreatie en Toerisme. Welstand en vrije tijd vormen de 

belangrijkste externe factoren, op de op R&T gerichte infrastructuur kunnen we als 

dorpsgemeenschap zèlf invloed uitoefenen. 

Wij weten dat vele van onze lezers hun wortels in Markelo hebben liggen. Wellicht hebben 

zij nog beeldmateriaal, oude akten, krantenartikelen, oude rekeningen etc. in hun bezit die 

voor een breder publiek interessant zijn. Alles is welkom. Stichting Heemkunde Markelo 

wil dit graag even van u lenen om te kunnen worden gekopieerd of gedigitaliseerd. 

Weer veel leesplezier toegewenst. 
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recht. Maar zo halen de projectontwikkelaars 

een lelijke streep door onze rekening en worden 

de toekomstplannen voor het dorp doorkruist.” 

Roosdom-Tijhuis had grond verworven voor de 

bouw van 60 woningen (een kwart van het 

totale aantal woningen in de Esch). De 

gemeente trachtte nu de nieuwe wijk zo uit te 

voeren, dat de gronden van ‘de Rijssenaren’ 

voorlopig niet nodig zouden zijn. Er werd 

besloten eerst te bouwen in de hoek Tolweg/

Met het tot stand komen van de wijk 

Anholtskamp had de uitbreiding van 

Markelo zijn landschappelijke grenzen 

bereikt. Al in 1952 was vastgesteld dat 

dorpsuitbreiding in de toekomst zeker ook 

in noordelijke richting mogelijk was. Was 

men toen nog van mening, dat er 

absoluut geen kostbare cultuurgrond 

mocht worden opgeofferd, omstandig-

heden en meningen veranderen. De 

toenmalige wethouder formuleerde het in 

1999 als volgt:  

“We moeten toch ergens uitbreiden. De 

Noordachteres is mooi, maar de natuur 

wordt er nauwelijks aangetast, het zijn 

alleen maar maïslanden, er hoeft geen 

boom te worden gekapt.” 

De Esch 

De eerste plannen – 1994  

Hoewel de verwachting was, dat tot de 

eeuwwisseling geen nieuwe locatie voor 

woningbouw behoefde te worden gezocht, 

begon de gemeente (achter de schermen) met de 

benodigde gronden aan te kopen. Toen 

algemeen bekend werd dat in de toekomst de 

Noordachteres de nieuwe uitbreidingslocatie 

zou worden, bleken er al kapers op de kust te 

zijn . Projectontwikkelaar 

Roosdom-Tijhuis had in de 

achterliggende jaren strategisch 

gelegen gronden verworven en 

deze voor de neus van de gemeente 

weggekaapt. “Dat was op z’n 

zachts gezegd een onvriendelijke 

daad”, aldus de burgemeester. De 

gemeente had gedacht vanaf 1997 

tot circa 2017 ruim voldoende 

grond te hebben voor woningbouw, 

maar doordat grond in andere 

handen was gekomen, was er 

hierdoor ruimte overgebleven voor 

slechts de volgende 10 - 11 jaar. 

“Als de grondeigenaren goed geld 

voor kunnen maken is dat hun goed De Esch in 1985. 
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Noordachteresweg met een ontsluiting naar de 

Tolweg. Omwonenden waren daar fel op tegen 

en het provinciebestuur gaf hen gelijk. De 

gemeente was terug bij af. De eerste fase werd 

nu verplaatst naar het oosten, richting 

Rijssenseweg. En daar kwam men Roosdom-

Tijhuis opnieuw tegen. Maar nu kwam er een 

oplossing. Beide partijen gingen om tafel en 

kwamen vrij snel uit de problemen. De 

aannemer had alleen maar belang in bouwen en 

verkocht de grond aan de gemeente, onder 

voorwaarde dat hij in het nieuwe plan 60 twee-

onder-een-kap-woningen mag bouwen. Aldus 

werd besloten. 

Vluchtroute – 1997 

En zo werden in 1997 de eerste schetsen 

gepresenteerd. De nieuwe wijk ‘de Esch’ zou in 

drie fasen worden gerealiseerd. Het plangebied 

besloeg 17 hectare grond, goed voor zo’n 200 

nieuwbouw woningen. Er was ook voorzien in 

een uitbreiding in de (verre) toekomst.  

Langs de randen van de wijk was ruimte voor 

circa 50 vrijstaande woningen, daarbinnen 

zouden half-vrijstaande huizen worden 

gebouwd.  

Zoals in de voorgaande jaren gebruikelijk was 

geworden, wilde de gemeente de eigen 

bevolking voorrang verlenen. De nieuwe 

Huisvestingswet, die in de Tweede Kamer op 

behandeling lag te wachten, moest hiervoor 

worden omzeild. Deze wet bepaalde namelijk, 

dat geen voorrang meer mocht worden gegeven 

aan mensen met een sociaal/economische 

binding. Er werd naarstig gezocht naar een 

vluchtroute. Het College van B&W wilde de 

Markeloërs daarom zo snel mogelijk in de 

gelegenheid stellen zich in te schrijven op een 

kavel (dat was nog voor de fusie). De toewijzing 

kon dan plaats vinden vóór de nieuwe wet in 

werking zou treden.  

De eerste kavels – 1999 

Het lag in de bedoeling de eerste kavels in mei 

1999 uit te geven. Er kwam echter een kink in 

de kabel, omdat de gemeente het vastgestelde 

bestemmingsplan wel in een plaatselijke krant 

had gepubliceerd, doch had verzuimd dit ook in 

de Staatscourant te doen. “Dat is echter niet 

voldoende. Ook al leest geen hond de 

Staatscourant, je bent verplicht daarin een 

nieuw bestemmingsplan te publiceren.” 

Daardoor was het raadsbesluit niet rechtsgeldig 

en moest de hele procedure worden overgedaan. 

Drie Markeloërs, moesten hun –door de 

gemeenteraad inmiddels ongegrond verklaarde– 

bezwaren opnieuw indienen. Gelukkig voor de 

gemeente kwam de goedkeuring van het plan 

vrij snel en werden de bezwaren wederom 

afgewezen.  

De ambtelijke molen had inmiddels jaren 

gedraaid, maar vanaf 2001 kon dan eindelijk 

met de eerste fase worden aangevangen.  

Bedrijventerrein 1990 – 1996 

Nieuw in dit uitbreidingsplan was, dat ook een 

bedrijventerrein (tje) was gepland. Aan de 

Rijssenseweg tegenover de Koekoekslaan 

1995. 

1995. 
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zouden zich plaatselijke kleinschalige 

ondernemingen kunnen vestigen. De commissie 

ruimtelijke ordening uit de raad had van meet af 

aan de nodige reserves bij dit advies. Men vroeg 

zich af, of er bij de lokale ondernemers wel 

behoefte bestond. De scepsis tegen dit terrein 

deed de gemeente daarom besluiten de zaak wat 

minder grootschalig aan te pakken en plannen te 

ontwikkelen voor een terrein, dat aansloot bij 

het bestaande bedrijventerreintje langs de 

Noordachteresweg. Uitbreiding van deze locatie 

naar het oosten langs de bebouwing aan de 

Tolweg leek een goede optie. De 

Tolwegbewoners waren echter een andere 

mening toegedaan en tekenden “breed verzet 

aan.” Vooral de ontsluiting via de 

Noordachteresweg zou ingrijpende gevolgen 

hebben voor de verkeersdrukte in de Tolweg. 

De gemeente wijzigde daarom de plannen en 

zegde toe te onderzoeken of de ontsluiting via 

een de Rijssenseweg kon plaatsvinden. Ook dit 

vond echter geen genade bij de bezwaarmakers: 

Zij wilden eigenlijk helemaal geen bedrijven, 

enkel woningen. De gemeente had echter een 

sterke troef in handen, want de belangstelling 

voor het geplande terrein was groot en “de nood 

was dus hoog.” 

Nieuwe locatie – 1998  

Ook het provinciebestuur keurde de plannen, 

om het Noordachteres-terrein uit te breiden af. 

Zwolle was van mening, dat “niet moet worden 

voortgeborduurd op een ongelukkige keuze uit 

het verleden.” En zo werd teruggekeerd naar het 

“Rijssenseweg-plan” waarbij werd vastgelegd 

dat de ontsluiting via de Rijssenseweg ging 

verlopen. Inmiddels wachtten een aantal 

Markelose bedrijven “met smart” op de uitgifte 

van een van de tien kavels. Omdat de vraag 

groter was dan het aanbod werd het aantal 

bedrijfs-woningen beperkt, om zodoende meer 

ruimte voor bedrijfsgebouwen te realiseren. 

Omdat het plan zich al jaren lang had 

voortgesleept, besloot de gemeente tot een 

versnelde aanpak over te gaan middels een 

‘artikel 19 procedure’. 

(Geen) Haastige spoed – 1999 

Twee buurtbewoners, die het bedrijventerrein al 

in hun achtertuin zagen verrijzen en bovendien 

alle ontsluitingsverkeer langs hun beider 

percelen zouden moeten dulden, hadden grote 

moeite met deze “haastige spoed.” Ze 

betoogden voor de rechtbank, dat de 

belangstelling voor de koop van kavels niet zo 

groot was als de gemeente deed voorkomen en 

dat een versnelde artikel 19 procedure dus 

helemaal niet nodig was. Ze vonden gehoor bij 

de Almelose rechter; het plan werd betiteld als 

“niet spoedeisend.” Tegen deze uitspraak was 

geen beroep mogelijk en de gemeente moest nu 

beginnen met de normale ruimtelijke 

ordeningsprocedure voor de wijziging van het 

bestemmingsplan ‘Rijssenseweg’.  

Toen dit plan eind 1999 werd gepresenteerd 

dienden de twee bezwaarmakers een verzoek tot 

een vergoeding van planschade in, omdat hun 

woongenot ernstig zou worden aangetast als 

gevolg van geluidsoverlast en verkeersdrukte. 

“Als dit verzoek wordt goedgekeurd zal dat voor 

Bedrijventerrein 1995. 

1997. 
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Markelo zeer bijzonder zijn. Ik kan mij niet 

herinneren, dat het ooit gebeurd is en ik heb er ook 

nog nooit iemand in het gemeentehuis over gehoord”, 

aldus een woordvoerder van de gemeente. Bijna een 

jaar later vonden de bezwaarmakers de Provincie 

echter niet aan hun kant. Gedeputeerde Staten (GS) 

ging akkoord met de door B&W aangevraagde 

wijzigingen. De bezwaren werden ‘van tafel geveegd’. 

De ambtelijke molen had inmiddels ruim 10 jaar 

gedraaid, maar vanaf 2001 kon dan toch eindelijk met 

het bouwrijp maken worden begonnen. 

Ontsluiting / Rotonde 

Zoals we eerder schreven, was de ontsluiting van de 

nieuwe wijk aanvankelijk een twistpunt, maar 

uiteindelijk werd gekozen voor een rotonde in de 

Rijssenseweg tegenover de Koekoekslaan en een voet- 

en fietspad naar zowel de Rijssenseweg als de 

Noordachteresweg. De aankoop van de benodigde 

gronden voor de ontsluitingen naar de Rijssenseweg 

had nogal wat voeten in aarde. De eigenaar was 

aanvankelijk niet bereid zijn grond te verkopen. “Na 

langdurig en zorgvuldig onderhandelen” kwam men 

tot overeenstemming voor een prijs die in de Raad 

“exorbitant hoog” werd genoemd en waardoor een 

raadslid er “een nare smaak van in de mond kreeg. 

Maar de grondeigenaar wist dat hij een strategisch 

perceel in handen had en dat drijft de prijs op.”  

De rotonde wordt gesierd door ‘De Zaaier’, een beeld 

van Markeloër Frans Bijvank; een boer die zijn blik 

richt naar de golvende gele akkers van weleer. 

Toch….. 

In het ‘ontwerp-

bestemmingsplan’ van 1952 

was er een sterke lobby voor 

dorpsuitbreiding op de 

flanken van de 

Markeloseberg. De Provincie 

had hier grote bezwaren 

tegen; de natuur diende 

zoveel mogelijk gespaard te 

worden en er moest bij 

voorkeur gezocht worden in 

noordelijke richting. Dit was 

echter zeer tegen de zin van 

een aantal raadsleden, want 

dit zou betekenen, dat de 

uitbreiding zou plaats vinden 

op de Noordachteres, waarbij 

“kostbare, goede 

cultuurgrond moet worden 

opgeofferd”. Verschillende 

landbouwers zouden 

daardoor zelfs “een goed 

heenkomen moeten zoeken” 

en dat was toch welhaast 

ondenkbaar. Was in het 

allereerste bestemmingsplan 

(1940) niet gesteld: “Markelo is 

een landbouwdorp en het is 

derhalve goed gezien, dat 

men de bouw- en weilanden 

voor de landbouwers wil 

reserveren”? Hoe dan ook, de 

belangen van de op de 

Noordachteres werkende 

boeren wogen toen zwaarder 

dan de schoonheid van 

natuurgebieden en het plan 

werd dan ook (voorlopig) 

afgewezen. 

Vijftig jaar na dato is het 

er toch van gekomen.  

Ontsluiting voor de fietsers van De Esch. 
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Randweg, rondweg,  

of... droomweg 

Met regelmaat laaide tijdens de voorbereidingen 

de discussie op over de aanleg van een randweg, 

een verbinding over de es tussen Rijssenseweg 

en Holterweg, of een rondweg tussen 

Goorseweg en Holterweg. 

Al in 1986 klonk op een inspraakavond over de 

aanleg van de wijk Anholtskamp vanuit de 

aanwezigen de –met veel applaus ondersteunde– 

wens: “Bouw de nieuwe wijk van Markelo niet 

oostelijk van de Koekoek, maar op de 

Noordachteres. Leg over de es ook een randweg 

aan en je hebt meteen de beste ontsluiting.” 

In de algemene 

beschouwingen van 

1996 wees B&W de 

aanleg van een randweg 

rigoureus af. Zwolle 

dacht hier anders over 

en schreef in 1997: 

“Een verbindingsweg 

tussen Rijssenseweg en 

Holterweg behoort 

nadrukkelijk tot de 

mogelijkheden”. B&W 

bleef echter van 

mening, dat er definitief 

een streep door moest 

worden gehaald, omdat 

uit onderzoek was 

gebleken, dat aanleg te duur en bovendien 

weinig zinvol was. Alleen de aanleg van een 

volwaardige rondweg zou zinvol zijn, maar deze 

werd onbetaalbaar gevonden. Voor- en 

tegenstanders bleven over elkaar heen buitelen. 

In 2000 verscheen een rapport van de Grontmij 

met als belangrijkste conclusie: “Na de 

herinrichting van de Grotestraat en de 

Irenestraat is het vrachtverkeer met 41% 

afgenomen. Een randweg is dan niet meer 

nodig.”  

In 2004 verscheen de randweg op de agenda van 

de Dorpsraad. Deze concludeerde, dat de 

verkeersveiligheid in het dorp een onvoldoende 

kreeg en dat de Tolweg meer en meer werd 

gebruikt als sluiproute. Dè oplossing: Een 

randweg over de Esch! De gemeente Hof van 

Twente reageerde positief(!), maar daar bleef 

het bij.  

In 2005 voerde de Dorpsraad de druk op: 

“Zwaar vrachtverkeer wurmt zich door het 

centrum. De meeste weggebruikers hebben 

bovendien niets te zoeken in Markelo.” Er 

werden bezoeken gebracht aan een drietal 

gemeenten waar –met succes– al rondwegen 

waren gerealiseerd. Het vuurtje bleef smeulen, 

maar kwam vooralsnog niet tot ontbranden.  

In 2008 leek de randweg zowaar weer een 

stukje dichterbij te komen, B&W stelde 

maatregelen voor om het doorgaande verkeer uit 

het dorp te weren, 

bijvoorbeeld door de 

aanleg van een randweg, 

die kon worden 

aangelegd bij de verdere 

uitbreiding van De Esch! 

Er werd als teken van 

goede wil één miljoen 

euro gereserveerd.  

In 2011 doofde het vuur 

echter weer. De 

voltallige raad omarmde 

een motie waarin werd 

gesteld, dat het miljoen 

beter kon worden 

vrijgemaakt voor andere 

knelpunten in de 

gemeente. “We moeten de mensen in Markelo 

niet langer voor de gek houden, die weg komt er 

toch niet,“ aldus een raadslid. Inmiddels heeft 

’de miljoen’ een andere bestemming gekregen. 

Daarmee viel het doek voor een rand– of 

rondweg definitief(?). 

Archeologie 

Markelo heeft in archeologisch opzicht een rijke 

geschiedenis. Voordat er gebouwd kon worden 

op het nieuwe bedrijventerrein werd er begin 

1999 op behoorlijke schaal behoedzaam door 

Een randweg onderscheidt zich van een ring, 

omdat zij het gebied waarlangs zij voert niet 

geheel omkluist en ook niet wordt verwacht 

dat dit in de nabije toekomst nog zal plaats-

vinden. Gevolg hiervan is dat op een randweg 

al het verkeer langs één kant van een dorp of 

woongebied rijdt, terwijl het verkeer zich op 

een ring min of meer gelijkmatig over de beide 

kanten van de het woongebied zou moeten 

verdelen. Dit zorgt ervoor dat op een randweg 

doorgaans een sterkere verkeersdruk heerst 

dan op een ringweg. Ook zal een calamiteit 

op een randweg een veel grotere impact 

hebben op het verkeer rond een dorp in 

kwestie dan een calamiteit op een ringweg. 

Voor verkeer op een ringweg staat immers 

altijd nog de route langs de andere kant van 

de ring open; verkeer op een randweg zal 

door het dorp of woongebied moeten. 
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 archeologen onderzoek verricht. Hierbij werd 

ontdekt, dat er zich in de vroege ijzertijd 

waarschijnlijk een nederzetting op de 

Noordachteres heeft bevonden. Bij opgravingen 

werden resten gevonden van een woonerf met 

boerderij en bijgebouwen. Ook werden 

potscherven, vuursteen en pijlpunten 

aangetroffen en vervolgens veiliggesteld. 

Eind 2003 werd een begin gemaakt met 

vervolgonderzoek op een andere plaats door 

medewerkers van het Archeologisch Diensten 

Centrum. De bodem gaf heel wat geheimen 

prijs, zoals: potscherven, restanten van 

waterputten en tanden van runderen. Op grond 

van verkleuringen in de bodem konden een 

aantal boerderijplattegronden worden 

vastgesteld. Er bleek duidelijk uit dat Markelo 

veel ouder was dan tot dan toe werd 

aangenomen. Aan de hand van de vondsten 

werd de nederzetting gedateerd uit de achtste 

eeuw. De bewoners waren boeren en hun akkers 

lagen op de Noordachteres. De resultaten van 

deze opgravingen en andere Markelose 

vondsten waren in 2009 te zien op de 

tentoonstelling ‘Vooruit kijken en achterom 

zien’ in Eungs Schöppe. In de Chronyke van 

april 2006 publiceerden wij een uitgebreid 

artikel over dit archeologisch onderzoek. 

De Esch tweede fase 

Eind 2003 keurde de gemeenteraad de tweede 

fase van De Esch goed. De bewoners van 

Oldenhof zagen met zorg het 

vrachtverkeer tegemoet dat zich 

straks vanaf de Rijssenseweg via 

de Oldenhof door de wijk zou 

slingeren op weg naar de 

bouwlocaties. Aanleg van 

noodwegen vanaf de 

Rijssenseweg of Holterweg 

zouden volgens 25 aanwonenden 

alle ellende kunnen voorkomen. 

Hun protest haalde echter niets 

uit: “Toen de mensen er in de 

eerste fase van De Esch kwamen 

wonen, wisten ze dat er een wijk 

achter ging komen.” 

Wadi’s 

In de voorgaande decennia had 

men (landelijk) een nieuwe visie op het 

afvoeren van hemelwater ontwikkeld. Dit erop 

neer dat korte, hevige neerslag zo lang mogelijk 

binnen het plangebied moet worden 

’vastgehouden’ en het afvoeren zo geleidelijk 

mogelijk plaats dient te vinden. Dit, in 

combinatie met het feit dat de nieuwe wijk 

tegen de glooiende es werd gebouwd, waarbij 

het hoogteverschil opliep tot ruim vijf meter, 

waren vooral in de lager gelegen delen speciale 

maatregelen nodig om het hemelwater binnen 

de wijk te bergen en in de bodem te laten zijgen 

om wateroverlast te voorkomen. Daarom 

werden aan de voet van de ‘heuvel’ wadi’s 

aangelegd. Wadi –in principe droge– bedding is 

de afkorting van water afvoer door infiltratie. 

Dit nieuwe systeem van hemelwaterafvoer is in 

De Esch toegepast zodat het regenwater niet 

meer direct in het riool komt, maar via de 

oppervlakte naar de wadi’s in de groenzones. 

Mochten de wadi’s vol raken dan is er als 

‘noodvoorziening’ een overstort (‘slok-op’) 

aangelegd, waarbij het overtollige water alsnog 

op het riool wordt geloosd.  

Bij deze relatief nieuwe methode van 

Archeologisch onderzoek 2002. 
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 de twee partnergemeenten van Markelo; 

Sancerreweg en Spelleweg.  

Een aantal namen is gereserveerd voor de derde 

fase van De Esch; Spintvat, Hulsbeek, 

Wezeboom, Haarspit en Papenbos.  

Ondertussen…. 

Ondertussen werd ook elders in het dorp 

gebouwd (inbreiding), waarbij een aantal 

appartementen werden gerealiseerd.  

We noemen hier:  

 Vijf woningen op het Beaufortplein in 1996,  

 ‘’t Wonnink’ aan het Kerkplein verrees in 

1995 met daarop 18 appartementen,  

 ‘De Hofstaete’ aan de Holterweg, gebouwd in 

2006, met 10 wooneenheden, en tenslotte 

 ‘De Swaen’, op de plek van de voormalige 

winkel van Dollekamp aan de Grotestraat, 

gerealiseerd in 2008, –een complex met op de 

begane grond 3 winkelunits gecombineerd met 

14 appartementen. 

WoZoCo 

In 2004 werd door Spectrum Wonen (Viverion) 

en Carint een plan gepresenteerd voor de bouw 

van een woon-zorgcomplex met 36 

hemelwaterafvoer kan veel water zo langzaam 

in de grond zakken. De methode bleek toch niet 

zo effectief als gedacht. Door het sterke verval 

baande het water zich met hoge snelheid door 

de straten en dreigde zelfs een aantal woningen 

binnen te stromen. Na klachten van bewoners 

schakelde de gemeente een extern bureau in om 

een oplossing te zoeken voor de problemen.  

De wadi’s hadden overigens van meet af aan 

ook een positieve kant: mede door het schuin 

aflopende talud zijn ze een geliefd speelterrein 

voor de kinderen geworden. 

Straatnamen 

De tot nu toe geldende gewoonte een straat te 

vernoemen naar een oud-burgemeester, is in De 

Esch niet toegepast. Er is daarentegen gekozen 

voor historische namen. Zo kregen de vier 

wegen die de wijk omsluiten de naam van 

voormalige havezaten in Markelo, te weten: 

Oldenhof, Hulsbeek, Keppels en Effinck. 

De straten in het westelijke gedeelte zijn 

gebaseerd op oude gebruiksvoorwerpen; de 

Wanne, Scheppel, Riezebessum en Dissel.  

In het oostelijke deel herinneren de namen aan 

oude Saksische boerderijen; De Hiele, De Delle, 

Oonderschoer en Middeler.  

De straten in het bedrijventerrein verwijzen naar 

De Esch Fase I, 2002. Linksboven de rotonde in de Rijssenseweg, nabij de dierenartspraktijk.  
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levensloopbestendige huurappartementen voor 

senioren. Omdat er grote behoefte bestond aan 

dergelijke woningen en uitbreiding van de 

Anholtskamp niet mogelijk was, werd gekozen 

voor de locatie aan de Noordachteresweg. Het 

complex zou ruim negentig meter lang en 

ongeveer vijftien meter breed worden. Het zou 

uit drie bouwlagen gaan bestaan. De 

omwonenden waren minder blij met de plannen. 

Ze vonden het gebouw te hoog en te massaal. 

Hun bezwaren vonden slechts deels gehoor; 

alleen de derde bouwlaag werd geschrapt.  

Na de eerste steenlegging in 2007 werd het 

complex in 2008 opgeleverd.  

Herikeres 

De –naar het zich thans laat aanzien– laatste 

uitbreiding van Markelo vond vanaf 2009 plaats 

aan de Herikeresweg, het plan werd 

gepresenteerd als “een toplocatie aan de rand 

van Markelo in de nabijheid van natuurgebied 

De Herikerberg.” Op het terrein van het 

voormalige garagebedrijf ASM werden door 

Ten Brinke Vastgoed 28 woningen gerealiseerd. 

Zes daarvan kwamen aan de Herikeresweg, de 

overige woningen zijn gelegen aan de nieuw 

aangelegde Speltstraat. 

Plannen….. 

Wanneer de derde fase van De Esch zal worden 

gerealiseerd is onzeker. Aanvankelijk had de 

gemeente plannen hier 100 kavels te realiseren, 

maar na gesprekken met de provincie werd dit 

aantal teruggebracht tot maximaal 50.  

Even brak de zon door toen door de 

schoolbesturen van De Welp en De Zwaluw, 

samen met de gemeente, plannen werden 

gepresenteerd hier het nieuw te bouwen 

Kindcentrum (KC) te realiseren in combinatie 

met 50 duurzame woningen. Hiertegen kwamen 

vele bezwaren en toen ook het provinciebestuur 

te kennen gaf, dat de bouw van een 

Kindcentrum hier niet passend was, werden de 

plannen ingetrokken. 

Twee inbreidingsplannen die op realisering 

wachten zijn: 

 locatie ‘Kistemaker’ op de hoek Grotestraat–

Bergweg; de bouw van 12 appartementen in 

combinatie met 3 winkels en 

 op de hoek Roosdomsweg–Schoolstraat, 

nabij de Buursinksmolen; 3 senioren-

woningen. 
~/~ 

Woon-Zorg-Complex ‘de Esch’ 
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Gemeente Markelo - 1818 

Voor Markelo als zelfstandige gemeente in 

1818 een eigen “politiekorps” kreeg was het 

sinds de Middeleeuwen onderdeel van het 

Richterambt Kedingen. Als gevolg van de 

Franse wetgeving was het al bijna 370 jaren 

bestaande Richterambt Kedingen in 1811 

opgeheven. Markelo werd onderdeel van de 

Gemeente Goor, samen met Hericke, Kerspel

-Goor en Stokkum. De gebieden ten zuiden 

van de Schipbeek, Markelerbroek en 

Stokkumerbroek werden aanvankelijk bij 

Laren gevoegd. Voorts ontstond de nieuwe 

gemeente Rijssen, waarvan de buurschappen 

Elsen en Elsenerbroek onderdeel werden.  

In 1818 vond er een nieuwe herindeling 

plaats. De oude steden Goor en Rijssen 

werden zelfstandige gemeentes en er werd 

een nieuwe gemeente Markelo gevormd uit 

de vroegere marken Markelo, Stokkum, 

Herike, Elsen en Kerspel-Goor. 

Richterambt Kedingen  

Het 

Richterambt 

Kedingen was 

gevormd 

omstreeks 1444 

in opdracht van 

de bisschop 

van Utrecht. 

Van 

politietaken, 

zoals wij die 

kennen, was in 

die tijd 

nauwelijks 

sprake. De 

richter was 

verantwoor-

delijk voor de 

kleinere 

juridische 

zaken en ook 

Door de vorming van gemeentes 

tijdens de Franse overheersing 

kreeg Markelo in 1818 zijn eerste 

‘eigen’ politiekorps. Tot dan was 

het eeuwenlang onderdeel 

geweest van het  

Richterambt Kedingen.  

In de komende afleveringen van 

de Chronyke zullen we aandacht 

schenken aan het werk van de 

politie; vóór en na 1818. In het 

eerste inleidende artikel gaan we 

op zoek naar de herkomst van 

de naam Kedingen.  

De marken in Kedingen. 

Op zoek naar Kedingen en Marklo 
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was hij belast met –niet 

onbelangrijk– het innen van 

belastingen. In een volgend 

artikel zullen we zijn 

takenpakket onder de loep 

nemen.  

Twente was verdeeld in een 

negental richterambten, elk 

was genoemd naar een 

plaats, zoals Ootmarsum, 

Delden en Diepenheim. 

Uitzondering was Kedingen. 

Dit hing waarschijnlijk 

samen met het feit, dat dit 

richterambt werd gevormd 

door de samenvoeging van 

meerdere plaatsen ‘van 

belang’, te weten:  

Rijssen, Goor, Wierden en 

Markelo, en niet aan één van 

deze plaatsen werd (kon worden?) gekoppeld. 

Ons intrigeerde de herkomst van de naam 

Kedingen. Verwacht in dit artikel geen 

eenduidige verklaring, want de zoektocht 

leverde verschillende theorieën op. Het boek 

“Stad en land van Twente” van L.A. Stroink 

vermeldt, dat naast de naam Kedingen ook 

Kedingerland wordt gebruikt. Over het 

Kedingerland vonden we nadere informatie in 

“Vaderlandsche Historie”, vervattende 

geschiedenissen der nu Vereenigde 

Nederlanden, door Jan Wagenaar, uitgegeven 

in 1740. Dat leverde interessante informatie op.  

De hoofdrolspelers zijn de Saksen. 

Saksen en Lebuïnus 

Al tijdens de Grote Volksverhuizing (± 400) 

vestigden grote groepen Saksen, opgejaagd door 

de Hunnen, zich in het gebied tussen de Elbe en 

de Weser. Ook in de landstreek Kedingerland, 

gelegen langs de Elbe tussen Hamburg en 

Cuxhafen ten zuiden van de stad Stade. 

In de levensbeschrijving van Lebuïnus, de “Vita 

Lebuini”, wordt beschreven, dat de Saksen geen 

koning hadden. Hun leiders 

kwamen jaarlijks bijeen voor 

belangrijke zaken. Dan 

vonden heilige handelingen 

plaats, werd recht gesproken, 

werden conflicten opgelost 

en nieuwe wetten aange-

nomen. In geval van oorlog 

(wat meer regel dan 

uitzondering was) maakten 

de stammen door loting uit 

wie hun leider zou zijn.  

Marklo en Karel de 
Grote  

De plaats van deze 

samenkomsten zou midden in 

Saksen liggen; Marklo (ook 

wel Marclo). Over de 

precieze locatie bestaat nog 

steeds onzekerheid; was het een dorp, streek, of 

een markante ‘heilige’ plek?  

In ieder geval was het een plaats, die met een 

bepaalde mystiek was omgeven.  

De “Vita Lebuini” vermeldt alleen dat de 

Saksen samen kwamen “In media Saxonia iuxta 

fluvium Wisuram ad locum qui dicitur 

Marclo’ (Midden in Saksen aan de Weser bij 

een plaats genaamd Marklo). Dit is geschreven 

omstreeks 920 en moet met de nodige 

omzichtigheid worden geïnterpreteerd, 

Sommige deskundigen menen dat op een van 

die bijeenkomsten ( ± 775) Lebuïnus verscheen 

in Marklo a/d Weser. Anderen concluderen uit 

onderzoek dat ons Markelo wordt bedoeld. (We 

komen hier in het hoofdstuk ’Lebuinus en 

Markelo’ op terug). Hoe het ook zij, Lebuïnus 

maande de Saksen het christelijke geloof aan te 

nemen, zo niet, dan liepen ze het risico 

onderworpen te worden aan een naburige 

koning. De Saksen keerden zich woedend tegen 

hem, vooral toen hij hen verweet, dat het Saksen 

waren, die zijn kerk nabij Deventer in brand 

hadden gestoken. Met de dood bedreigd moest 

Lebuïnus vluchten. De naburige koning, waarop 

Lebuïnus doelde, was zeer waarschijnlijk Karel 

de Grote. (± 800). In zijn strijd om de Saksen te 

Kedingen, één van de negen richterambten. 
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onderwerpen en te dwingen over te gaan tot het 

Christendom werden belangrijke delen van hun 

woonstreken door Karels soldaten verwoest. 

Grote groepen Saksen ontvluchtten dit gebied 

en verspreidden zich naar het westen, naar 

Westfalen, maar 

ook verder naar 

oost Nederland, 

vooral het gebied 

ten oosten van de 

IJssel en ten 

noorden van de 

Oude IJssel 

[Genderen - Terborg 

- Doetinchem - 

Doesburg].  

Verschillende theorieën  

Er wordt aangenomen, dat de Saksen vaak hun 

oude erf- en streeknamen meenamen naar hun 

nieuwe woongebied. We citeren uit 

’Vaderlandsche Historie’: “Vele namen zijn 

door verplaatsing van elders hier naar toe 

gebracht en somtijds zijn ook zelfs namen van 

landen hier aan kleine gehuchten gehecht. 

Twente alleen al levert ons daar van 

verscheidene voorbeelden. Want de namen 

Kedingen en Markelo zijn ons tot gedenkteken, 

dat de Saksen hier naar toe gekomen zijn en 

alsof die gewoonte van voorvaderen is 

aangeërfd, zo is men nog vele eeuwen gewoon 

geweest aan volksverplaatsingen menige naam 

uit het Vaderland te verlenen”.  

Deze gewoonte kennen we ook in Markelo, 

want het is gebruikelijk om bij verhuizing naar 

een nieuw gestichte boerderij de oorspronkelijk 

boerderijnaam mee te nemen, zoals bijvoorbeeld 

de nieuwe gestichte boerderijen Diekink, 

Wansink en Smitjan. 

We komen de naam Kedingen voor het eerst 

tegen in 1299. De pastorie van Lochem kreeg 

het recht om met één bijl hout te hakken in het 

woud Deypenheim voor brandhout en 

omheiningen. In andere akten werd dit woud 

ook wel Kedingermark of Kedingerwolt 

genoemd. 

Ook vele Diepenheimers kregen dit recht in dat 

bos, dat onder de marke Stokkum ressorteerde. 

Het werd ook het Moazeveld genoemd (het 

gebied tussen de Lochemseweg en het 

huidigeTwentekanaal).  

Elders wordt aangenomen dat de naam 

Kedingen is afgeleid van de geslachtsnaam 

Keding. die door twee ingezetenen van Goor 

gedragen werd:  

- Arnt Keding in 1309 en  

- William Keding, “borchman te Goer” rond  

  1383.  

In het artikel ‘De kaart van Kedingen’ van J. 

Prakken lezen we dat in Rectum (nu gemeente 

Wierden), dat ook onderdeel van Kedingen was, 

de naam ook voor komt. Een boerderij genaamd 

Keenkhuis werd in ± 1382 genoemd als 

Kedinchuys. Het is zeer waarschijnlijk, dat 

Kedink- of Keenkhuis niet zo maar een gewone 

boerderij is geweest en de vraag dringt zich op 

of Kedingen oorspronkelijk een Saksisch 

‘staatje’ was, dat zijn middelpunt had in een 

(geheel verdwenen) ‘sterkte’ te Rectum, een 

‘sterkte’ van gelijke soort (ringwalburcht / 

motte) als de Hunnenschans bij het 

Uddelermeer en de ‘Hunenborg’ bij Volthe, 

Dinkeland. Dat de naam Kedingen voorkwam in 

de marke Stokkum en ook bij Rectum doet 

vermoeden, dat het hele gebied tussen Stokkum 

en Rectum een connectie had met iets dat 

Kedingen werd genoemd. 

Lebuïnus en Markelo  

Op een van die bijeenkomsten verscheen 

Lebuïnus met enkele volgelingen, ondanks 

waarschuwingen uit zijn omgeving dit niet te 

doen. Hoewel sommige deskundigen beweren, 

dat hier waarschijnlijk Marclo aan de Weser 

wordt bedoeld, kiezen wij met andere 

onderzoekers voor de optie, dat met het bezoek 

van Lebuïnus aan Marklo ons Markelo wordt 

bedoeld. Want uit nadere analyse van de Vita 

Lebuïni blijkt dat dit document niet geheel de 

historische feiten weergeeft, omdat de auteur 

ervan Lebuïnus, in zijn toespraak tot de 

Karel de Grote. 
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 Saksische volksvergadering, dingen liet zeggen 

die ten tijde van Lebuïnus’ leven nog niet 

hadden plaatsgevonden. De auteur had kennelijk 

gebruik gemaakt van kennis-achteraf. Voorts, 

omdat uit geen enkel onderzoek blijkt, dat de 

prediker op beide plaatsen is geweest en 

bovendien de kans bijzonder klein is, dat hij een 

tocht naar een bijeenkomst aan de Weser heeft 

gemaakt, is het eerder waarschijnlijk, dat de 

gebeurtenissen in ons Markelo hebben plaats 

gevonden.  

De verstandhouding tussen de katholieke 

gezaghebbers en de Saksen was steeds 

vijandiger geworden. Op het moment dat er aan 

de Germaanse goden werd geofferd, verscheen 

Lebuïnus in priesterlijk ornaat met het kruis in 

de hand ten tonele om de mannen te 

waarschuwen, dat zij bezig waren met 

duivelsverering. Ook hier werd hij door de 

mannen belaagd en moest hij ijlings het 

hazenpad kiezen.  

De Markeloseberg is een bijzondere plek 

gebleven, ook toen het Christendom onder Karel 

de Grote min of meer vaste voet kreeg in deze 

streken. Menig bisschop werd er ingehuldigd.  

Blijft de vraag wat de herkomst is van onze 

plaatsnaam. Is ons Markelo een vertaling van 

“grensbos” gezien de ligging: een waterrijk 

grensgebied richting het Gelderse gebied en 

dichte bebossing richting oosten. Of is onze 

dorpsnaam ‘meegenomen’ door verdreven 

Saksen uit Westfalen, zoals ook Wagenaar 

veronderstelt in zijn “Vaderlandse Historie”? 

Bronnen: 

 “Stad en land van Twente” L.A.Stroink 

 “Vita Lebuini” 

 “Vaderlandsche Historie”, vervattende 

geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden,  

J. Wagenaar 

 “De kaart van Kedingen” door J. Prakken 

 “De namen der Twentse marken” B.J. Hekket 

~/~ 

Lebuïnus verschijn op de landdag in Marklo. 
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Het Romeinse Rijk bood al uitstekende 

mogelijkheden voor de vroege toerist. Rond 300 

na Christus bestond er al een netwerk van 

90.000 kilometer aan doorgaande wegen, al was 

de kwaliteit ervan niet overal even goed.  

Hospitia waren de simpele hotel-restaurants uit 

de oudheid. We 

weten hoe ze er 

uitzagen omdat 

er in Pompeï 

twee hospitia 

zijn 

teruggevonden, 

waarvan de 

plattegrond en 

de inscripties 

bewaard zijn. 

Beneden waren verschillende 

vertrekken: de bar, een stenen toonbank met 

daarnaast een oven waarin water werd 

verwarmd, een eetzaal en een vertrek voor 

optredens door reizende toneelgroepen. Op de 

eerste verdieping lagen enkele hotelkamers. Ze 

waren klein en bevatten niet meer dan een bed, 

een kandelaar en een piespot.  

Welvarende Romeinen vertrokken naar luxe 

badplaatsen om daar in alle rust enkele weken 

of maanden te verblijven. 

Aangetrokken door het natuurschoon 

in de omgeving bezoeken toeristen al 

sinds eind negentiende eeuw Markelo. 

Maar ver, ver voor het massatoerisme 

reisde de elite al de aarde rond. Zo 

maakte in het oude Egypte de 

gegoede stand rond 1500 voor Christus 

tripjes naar de Sfinx en de piramides 

van Gizeh, die toen al duizend jaar oud 

waren. En in het oude Griekenland 

reisden welgestelde burgers naar de 

Olympische Spelen en andere 

belangrijke (sport)evenementen. Toch 

is ‘toerisme’ een jong begrip, dat pas in 

het begin van de twintigste eeuw het 

licht ziet. Het woord is afgeleid van het 

Griekse ‘tornos’, dat keerpunt betekent.  

Toerisme en 
Campings  

Deel 1 

“Toerisme is voor zijn genoegen ergens heen reizen, er verblijven en/of 

rondreizen, om dan na een zekere tijd terug naar huis te keren. Alle toeristen 

zijn reizigers, maar niet alle reizigers zijn toeristen…”  

(Karel de Meulemeester) 

De Via Appia in Italië, de oudste 

langeafstandsweg ter wereld, die in Rome begint. 

Overblijfsel van een hospitium in 

Pompeï met op de voorgrond de 

stenen toonbank. 
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 Kortgezegd, de mens was altijd al toerist. Er is 

echter wel een verschil aan te merken tussen het 

moderne toerisme en het toerisme van vroeger. 

Ten eerste was reizen ongelofelijk gevaarlijk: 

schepen konden vergaan, rovers lagen overal op 

de loer, wegen waren door het gebrekkige 

onderhoud dikwijls slecht, bevoorrading was 

een groot probleem en men was erg afhankelijk 

van de grillen van de natuur. 

Ten tweede was reizen alleen weggelegd voor 

de rijken. Het was voor de meesten simpelweg 

onbetaalbaar om ver van huis te gaan. Pas in de 

achttiende en negentiende eeuw werd de basis 

gelegd voor het moderne toerisme. Als gevolg 

van nieuwe technieken en industriële 

toepassingen, werd het vervoer goedkoper en 

sneller. Modern toerisme is dan ook 

onlosmakelijk verbonden aan de Industriële 

Revolutie. Het was niet meer alleen de elite, die 

op reis ging. In eerste instantie waren het vooral 

de fabriekseigenaren die zich een vakantie 

konden veroorloven. Later bezat ook de 

middenklasse 

genoeg vermogen 

om op reis te gaan. 

Het allereerste 

officiële reisbureau 

opende in 1758 

haar deuren in 

Engeland, 

genaamd  

‘Cox & Kings’.  

In de zestiende en 

zeventiende eeuw 

kende men in 

Europa het 

fenomeen van de ‘Grote Reis’: jonge mensen 

van adel trokken voor hun ontwikkeling naar 

cultuurhistorisch belangrijke plaatsen. In de 

loop van de tijd won ontspanning op die reizen 

aan belang en gingen ze steeds meer op 

toeristische trips lijken.  

 

Eind 17e eeuw kwam geleidelijk een toeristische 

infrastructuur op gang. Er werden herbergen 

geopend die uitsluitend door toeristen bezocht 

werden, omdat ze te duur waren voor de lokale 

bevolking –net zoals dat zelfs vandaag ook nog 

dikwijls het geval is. 

Nog een belangrijk verschil tussen het 

hedendaagse toerisme en het reizen vroeger is, 

dat tegenwoordig de hotelkamers veel duurder 

zijn dan de maaltijden, terwijl dit in de 16e en 

17e eeuw net omgekeerd was. Bij wijze van 

spreken kreeg men bij een stevige maaltijd er 

een kamer bij. 

In de Nederlanden en in de grote steden van het 

Rijnland en Zwitserland stonden de herbergen 

op een behoorlijk niveau. Reizigers waren dan 

ook hoogst verbaasd om een eenpersoonskamer 

met een slot op de deur aan te treffen. De 

aanwezigheid van warm water, bedoeld om de 

vermoeide voeten te wassen, was een luxe die 

de meeste reizigers nog nooit hadden 

meegemaakt. Maar deze luxueuze herbergen 

waren uitzonderingen. In sommige streken 

moest men in schuren op stro slapen, iets wat 

vooral de rijkere reizigers matig beviel. En tot in 

de 17e eeuw was het niet ongebruikelijk om met 

twee personen 

hetzelfde bed te 

delen. Privacy was 

er dus niet, maar 

werd ook niet 

verwacht. De 

herberg was een 

gemeenschappelijke 

ruimte waar men 

samen at, dronk en 

plezier maakte. De 

herbergiers 

speelden daarbij 

een bijzondere rol, 

ook omdat zij vaak 

over heel wat theoretische reiskennis 

beschikten. 

Markelo werd in die tijd al druk. Twee 

herbergen –die nu nog bestaan– lagen op 

strategische punten langs postkoetsroutes.  

Herberg ‘de Kemper’ was in de 17e eeuw een 

pleisterplaats voor postkoetsen en reizigers op 

de oude route van Rijssen naar de handelsstad 

Borculo. De herberg heette toen: 

‘Meijersplaatse’. 

Herberg ‘de Pot’, gelegen aan de Hessenweg 

Herbergier Hendrik Jan Rotman van herberg de Kemper 1938. 
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Münster – Deventer, was zelfs al vanaf 1583 

een geschikte plaats om de nacht door te 

brengen en paarden te wisselen voor reizigers 

vanuit Holland of Duitsland (Hessen). In latere 

tijden reden ook de postkoetsen over deze 

Hessenweg. 

En toen begon dus de voorzichtige emancipatie 

van de reiziger. Het eerste Nederlandse 

reisbureau kwam in het jaar 1877; ‘Jac Lissone’. 

Lissone bood reizen aan naar Engeland (Wright) 

en Jeruzalem –per boot. In 1927 werd de eerste 

jeugdherberg geopend. Nederland maakte zich 

langzaam klaar voor de komst van wettelijk 

vastgelegde vrije dagen. 

Opmerkelijk is dat een Duitse schrijver in 1877 

al sprak van massatoerisme. Theodor Fontane 

schreef in dat jaar dat massareizen „tot de 

merkwaardigheden van onze tijd behoren.” 

Fontane: „Ooit reisden enkel bevoorrechte 

individuen, tegenwoordig reist alles en 

iedereen. De hele wereld reist... De moderne 

mens, gespannener als hij wordt, heeft ook meer 

ontspanning nodig.” 

Fontane zou niet weten wat hij meemaakte als 

hij nu op een warme zomerzaterdag in juli de 

Nederlandse snelwegen richting het zuiden zou 

zien. 

 

Er wordt door de jaren heen in de regionale 

kranten veel aandacht besteed aan het toerisme 

in Markelo, met ook herhaaldelijk oproepen tot 

de inwoners om logeermogelijkheden te 

creëren: 

 

22 december 1898 

Herhaaldelijk werd van hieruit erop gewezen, 

dat de omgeving van Markelo ten volle waard is 

om door vreemdelingen te worden bezocht. Eén 

en andermaal werden dan ook op mooie 

zomersche dagen op de schoonste punten 

werkelijk toeristen gezien. Maar het getal 

bezoekers was te gering en hun verblijf te kort. 

Velen stemden dit toe, maar legden zich er bij 

neer. Niet alzoo de heer Hoffman, sedert 1 

September j.l. postdirecteur alhier. Na 

kennismaking met Markelo’s natuurschoon ten 

volle overtuigd dat hier het vreemdelingen-

verkeer ook door ons schoone dreven geleid kan 

worden. Op zijn initiatief werd een vergadering 

belegd bij den heer W.J. Leunk, 

Herberg de Pot met schuren aan de vroegere Hessenweg  1912. 
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logementhouder, onder leiding van den 

Burgemeester, den heer A.L. Nilant, die naar 

omstandigheden vrij goed bezocht is. In deze 

vergadering is opgericht de Vereeniging tot 

bevordering van het vreemdelingenbezoek aan 

de bergen met omgeving te Markelo, waarbij 25 

leden als lid toetraden.  

 

29 juli 1900 

Heerschte er gedurende de Pinksterdagen veel 

drukte in ons dorpje, 

ook de volgende 

Zondagen werd het 

weder door vele 

vreemdelingen 

bezocht. Af en toe en 

op verschillende 

dagen komen de 

rijtuigen, 

automobielen, 

ruiters, fietsers en 

wandelaars eenigen 

tijd verpoozen en 

leven en gezelligheid 

enz. aanbrengen. In 

ons dorp zelf is niet 

veel extra’s te zien. 

Van de heuvels, die 

het op korten afstand omgeven, 

heeft men, vooral om dezen tijd 

van het jaar de prachtigste en 

meest afwisselende vergezichten; 

dààr kon men dwalen, of rusten 

op de banken door ’t 

Vreemdelingen Verkeer- bestuur 

geplaatst.  

Het aantal aanvragen om pension 

neemt geregeld toe. Uit Den 

Haag kwam zelfs een aanvraag 

voor 15 personen tegelijk in. Nu 

onze kordate bakker Dollekamp 

verbouwd heeft en bij hem het 

fijnste lekkers voorhanden is, de 

gebr. Spenkelink hun logement 

van boven geheel vertimmeren, 

zullen meerdere ingezetenen dat 

goede voorbeeld, ook in eigen 

belang, wel volgen en dan heeft 

Markelo na verloop van tijd, veel kans op een 

geregeld en druk bezoek door zijne prachtige 

omgeving en zeldzaam schoone natuur. De 

logementhouders Leunk en Spenkelink zijn 

beiden Bondscaféhouders van den ANWB 

geworden en de h.h.wielrijders  hebben een 

goede gelegenheid gekregen om zich in de 

nieuw aangelegde kegelbaan –die trouwens 

voor iedereen open staat– van Leunk te 

ontspannen.  

Dorpsstraat met links bakkerij Dollekamp en rechts logement De Zwaan  1903. 

Logement Leunk in  1910. 
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Rond de eeuwwisseling neemt het vreemde-

lingenverkeer in Markelo flink toe. Op 4 juni 

1899 werd, na Kampen, Zwolle en Oldenzaal, in 

Markelo de vierde VVV van Overijssel 

opgericht. De Markelose VVV kreeg bij haar 

oprichting de lange naam mee van: 

‘Vereniging tot Verfraaïng der Gemeente 

Markelo en tot Bevordering van het 

Vreemdelingenverkeer’. 

 

De VVV brengt grotere en kleinere 

verbeteringen aan 

om het de 

vreemdeling 

aantrekkelijk te 

maken Markelo te 

bezoeken. Men 

heeft 

wandelpaden 

aangelegd, met 

banken als 

rustpunten in 

deze routes, 

ansichtkaarten 

van Markelo laten 

drukken en in mei 

1900 wordt een 

fietsclub opgericht. In 1903 wordt een “Gids 

voor Markelo en Omstreken” uitgegeven. 

Daarna lijdt de vereniging jammer genoeg een 

kwijnend bestaan. De omnibus, die –bestuurd 

door Jan Willem Koeslag– sinds 1901 de 

verbinding tussen station en dorp onderhield, 

werd al in 1913 vanwege gebrek aan 

belangstelling weer opgeheven. Vanaf toen 

werd deze toeristische pendeldienst, op 

aanvraag, met koetsen verzorgd. 

In de jaren dertig werd de vereniging nieuw 

leven ingeblazen onder de naam:  

‘Vereniging voor Vreemdelingenverkeer 

“Markelo’s Belang”’. 

Eén van de activiteiten van deze vereniging 

zullen sommigen zich nog wel herinneren; de 

exploitatie van een zwembad in de Schipbeek 

(bij het Popp’n voonder) in de periode 1936 tot 

1941.  

Er waren kleedhokjes geplaatst en de heer M. 

Zandjans werd aangesteld als badmeester/

zweminstructeur. Hoewel opgezet door de VVV 

werd het bad nauwelijks bezocht door toeristen. Bij 

de Markelose 

jeugd was het 

daarentegen 

mateloos 

populair.  

In 1941 werd de 

vereniging 

opgeheven, omdat 

het gemeente-

bestuur had 

besloten geen 

subsidie meer te 

verstrekken. 

 

Na de oorlog, in 

1948, werd op 

initiatief van enkele oud-bestuursleden de VVV 

opnieuw opgericht. In deze periode van 

wederopbouw kwam het toerisme in Markelo 

echt op gang; door de economische groei 

kwamen steeds meer mensen in de gelegenheid 

om hun vrije dagen in de natuur door te 

brengen. 

Begin jaren zestig kwam, op initiatief van de 

VVV, zowel het eerste VVV-kantoortje, de 

Kösterskoele, Het Oude Handwerk als de 

Boerderijverlichting van de grond. 

De eerste toeristen in Markelo en omgeving 

 

3 juli 1903 

Met het oog op het groot aantal aanvragen om pension, hebben een paar ingezetenen van 

ons dorp besloten hunne woningen voor pension-gelegenheid in te richten en dan ook reeds 

aan families die met een 14 dagen worden verwacht, gelegenheid toegezegd. Zonder twijfel 

zullen meerdere dorps-ingezetenen en dichtbij wonenden spoedig dat goede voorbeeld vol-

gen ….in hun eigen belang.  

Zwemmen in de Schipbeek bij Popp’n voonder. 
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 waren eind 19e eeuw kunstschilders uit het 

westen van het land, die het eenvoudige 

boerenleven en de ongerepte natuur op het doek 

wilden vastleggen. Zij verbleven voor een 

langere periode achtereen in Markelo. Dit 

betekende voor de logementen hier, Spenkelink 

en ’t Oabrahams, een nieuwe bron van 

inkomsten. Tot die tijd herbergden ze vooral 

passanten en waren kosthuis voor personen die 

hier (tijdelijk) werkten, zoals onderwijzers, 

gemeenteambtenaren en belastingcontroleurs. 

Maar ook verschillende particulieren 

verschaften onderdak aan pensiongasten. Er 

kwam steeds meer vraag naar overnachtings-

mogelijkheden voor toeristen die langer dan een 

nacht willen blijven. Eén van die particulieren 

was huisschilder Lichtendahl die in het 

kostershuis achter de kerk woonde. Hij 

verhuisde in 1907 naar de oude 

burgemeesterswoning, die hij in 1912 liet 

verbouwen tot een pension/hotel dat aan dertig 

gasten onderdak bood. 

In Overijssel-Plaatsbeschrijvingen 1880-1930 

wordt Markelo in 1916 al beschreven als een 

goede plek om de vakantie door te brengen: 

Als aangewezen verblijfplaats voor het meest 

onbekende deel van het Twentsche binnenland, 

mag men het vriendelijke Markelo als een rust 

biedend zomeroord zeer aanbevelen. Van het 

"Fremdenindustrie" weet men in Markelo 

gelukkig nog niets en opgeschroefde hotel- en 

pensionprijzen zijn er onbekend. Men heeft er 

een Bondshotel van gebroeders Spenkelink "Het 

Zwaantje", verder het van ouds bekende hotel 

en café "Het Wapen van Markelo", eigenaar de 

Hotel pension Lichtendahl in 1925. 

heer Leunk en dan het groote pension 

Lichtendahl dat aan een dertig gasten ruimte 

biedt. Voor logies met ontbijt, dat werkelijk zeer 

goed is, wordt de matige prijs van fl. 1,25 

berekend, terwijl bij meerdere dagen verblijf de 

pensionprijs fl 2,00 - fl. 2,50 per persoon, per 

dag bedraagt. En dat de gasten het in pension 

Lichtendahl naar den zin hebben, zie daarvan 

kan een enkele blik in het "inhaltschwere" boek 

der Vreemdelingen den meest ongeloovigen 

Thomas overtuigen. Wij citeeren hier alleen het 

slotcouplet van een lofdicht, dat een der gasten 

als blijk van erkentelijkheid heeft 

neergeschreven, luidende:  

 

Lichtendahl besta dan nog jaren  

Voor zoekenden naar rust en natuur  

Dat rampen het steeds mogen sparen  

Dit wensch ik U bij 't scheidingsuur.  

 

De hotelaccommodatie in Markelo werd in 1924 

uitgebreid met de bouw van Hotel Herikerberg 

en in 1934 liet de familie Stokkentreeft Hotel 

Markeloscheberg bouwen. 

~/~ 

Hotel Herikerberg in 1930. 

Hotel Markeloscheberg in 1960. 
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Dingsdag 22 Julij. 

's Morgens regende het zoo geweldig, dat er om 

eene wandeling te voet niet te denken was. Wij 

namen dus een wagen en reden te negen ure langs 

heiden naar Hengelo, een groot en bloeiend dorp, 

waar wij eene damasteservetten-fabriek zagen van 

weinig beteekenis.  

Nu werd de weg beter en liep tusschen graanvelden 

door, waarover zich van verre het sombre bosch 

van Twickel vertoonde. Te Delden, dat een lelijk 

doch groot vlek is, stapten wij af in het voortreffelijk 

logement de Kroon, bestelden ons middagmaal en 

wandelden het bosch in der rijke nicht van VAN 

HOGENDORP. Na een lange laan van vier rijen 

eikeboomen doorgewandeld en het lustslot van 

buiten beschouwd te hebben, wandelden wij rechts 

af en kwamen door bekoorlijke slingerpaden aan een 

watermolen. Nu waagden wij het ook, het 

binnenbosch intetreden, waar vele groote vijvers 

tusschen aangename eiken en sparreboschjens 

Zijnde het dagboek 

van hunne reis te 

voet, per trekschuit en 

per diligence van 

Jacob van Lennep en 

zijn vriend Dirk van 

Hogendorp door de 

Noord-Nederlandsche 

provintiën in den jare 

1823. 

Nederland in 
den goeden 
ouden tijd 

Een deel [vet] van het reisverslag letterlijk overgenomen  

Uit het Zevende hoofdstuk (datums: 22 t/m 26 julij 1823.); Steengroeven, Enschede, Hengelo, 

Delden, Twickel, Almelo, Deventer, Stadhuis, Tapijtenfabriek, IJzersmelterij, Het Loo, Marktgoederen, 

Zeden en Volkskarakter. 

Het pand De Kroon in 1931 (ruim 100 jr. later). 

Auteur: Jacob van Lennep (1802 – 1868) 
  zijn vriend: Mr . Dirk van (3e graaf van) Hogendorp (1797 – 

1845) 

http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=lenn006
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liggen: doch alles door de gierige Gravin VAN 

WASSENAER [Dit moet zijn geweest: Maria 

Cornelia gravin van Wassenaar vrijvrouwe van 

Twickel, Weldam, Olijdam, Obdam, Spierdijk, 

Hensbroek, Wogmeer, Zijdwijk en Kernheim 

(1799-1850)] slecht onderhouden. Vroolijk 

sprongen de eekhoorntjens rond langs de 

takken: de lucht was opgeklaard en de zon 

scheen heerlijk tusschen de glinsterende 

regendroppels, die als zoovele diamanten ons 

tegenblonken. – Te drie ure aten wij met veel 

smaak. De jonge baron MULERT voegde zich 

bij ons en verhaalde hoe de predikant van 

Hengelo zoo veel gelds voor zijne pastorie 

noodig had. Hij sprak zeer verstandig en toonde 

zelfs kennis van zaken. Toen hij naar zijne 

familie MULERT VAN DE LEEMCULE 

vroeg, verhaalde ik hem hoe het hoofd dier 

adelijke stam thands in Amsterdam op zijn 

zeventigste jaar den rol van Rufiano vervult. Te 

vijf ure wandelden wij naar Almelo; onderweg 

een boerschap doorgekomen zijnde, verloren 

wij den weg of dijk en geraakten even als 

Hannibal midden in een moeras, waar wij tot de 

knieën toe inzakten. Met springen kwamen wij 

vrij.  

Te Almelo, waar wij te zeven uur aankwamen, 

namen wij onzen intrek in den Gouden Leeuw, 

waar wij eene ongehoord sloffe bediening 

vonden. Eerst konden wij arme voetgangers 

maar één bed krijgen, doch toen VAN 

HOGENDORP naar den graaf VAN 

RECHTEREN vroeg en zich noemde, keerde 

het blaadje om. Met een boterham, thee en wijn 

gingen wij naar bed. Toen wij aldaar waren, 

kwam ons de advocaat ENGELBERTS 

bezoeken en verzocht ons voor den volgenden 

dag. 

Zeden en Volkskarakter 
De inwooners van Overijssel zijn uit hun aard 

en door de onderscheidene bronnen van bestaan 

zeer verschillend: die van de zeesteden hebben 

den aard der kustbewooners; die binnenwaarts 

huizen komen meer met de Drenthenaars 

overeen, de stedelingen vooral in Zwol, 

Deventer en Kampen zijn zeer beschaafd en 

wellevend. Over 't geheel zijn in deze provintie 

de aard en zeden der ingezetenen oneindig 

minder bedorven dan in Friesland en Groningen 

of in de meest westwaards liggende provintiën.

[waarvan akte!] ~/~ 

Almelo, voormalig Hotel De Gouden Leeuw in1908. 

Een typisch Twents landschap. 

Historische context  
De 'Republiek der Verenigde Nederlanden' werd in 1794-1795 door de Fransen veroverd onder leiding van 

bevelhebber 'Charles Pichegru' (geholpen door de Nederlander 'Herman Willem Daendels'); Willem V moest 

op 18 januari 1795 uitwijken naar Engeland (en van daaruit in 1801 naar Duitsland); de patriotten namen de 

macht over van de aristocratische regenten en proclameerden de Bataafsche Republiek; in mei 1795 werd het 

Haags Verdrag gesloten, waarmee ons land een vazalstaat werd van Frankrijk; in 1796 kwam er een Nationale 

Vergadering; in 1798 pleegde Daendels een staatsgreep, die de unitarissen aan de macht bracht; er kwam een 

nieuwe grondwet, die een Vertegenwoordigend Lichaam (met een Eerste en Tweede Kamer) instelde en als 

regering een Directoire; in 1799 sloeg Daendels bij Castricum een Brits-Russische invasie af; na de 

grondwetswijziging van 1805 kwam er een raadpensionaris als eenhoofdig gezag, namelijk Rutger Jan 

Schimmelpenninck (van 31 oktober 1761 tot 25 maart 1825). 
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Op 21 augustus 1867 was Alexander op bezoek 

o.a. in Markelo. In de Zwolsche Courant van 23 

augustus 1867 lezen we hierover het volgende 

verslag: 

Zaterdag was den Prins door de 

zorg van mevrouw 

Schimmelpenninck en in 

gezelschap o.a. van ds. Budde, 

een déjeuner toebereid op den 

Markeloschen Berg, van waar 

men een heerlijk gezigt heeft 

over het daar beneden gelegen 

dorp en over de met graan- en 

houtgewas begroeide 

omliggende heuvelen. In het 

dorp zelf de H. kerk bezoekende, 

wachtte de prins daar eene 

aangename verrassing door bij de schoone 

klanken van het bijzonder goede kerkorgel een 

krachtig mannenkoor het “ Wilhelmus” en het “ 

Wien Neêrlands bloed” met juistheid te hooren 

uitvoeren. De bevolking was van heinde en ver 

in grooten getale opgekomen, om ’s konings 

zoon te begroeten en dezen met de hartelijkste 

blijken van sympathie te ontvangen. Het 

middagmaal, op het Nijenhuis in 

Diepenheim gebruikt, werd 

mede door de burgemeesters van 

Goor en Enschede bijgewoond. 

Zondag ging de prins te 

Diepenheim ter kerk, onder het 

gehoor van ds. ter Breugel. Het 

geheele dorp was met vlaggen 

versierd en door de talrijke, ook 

van elders zaamgevloeide 

bevolking, werd Z.K.H. met 

eerbiedige en hartelijke hulde 

begroet. Des middags hadden de 

burgemeester van Diepenheim, 

de heer Doijer, en de predikant, ds. ter Beugel, 

de eer, met den prins op het Nijenhuis te 

dineren, waarna Z.K.H. met de familie van 

graaf Schimmelpenninck Lochem en de daarbij 

Algemeen bekend is dat Markelo 

vele keren (incognito dan wel 

officieel) bezocht is door leden 

van het Koninklijk Huis (zie 

Marclo’s Chronyke oktober 2013). 

Het bezoek dat in 1867 Prins 

Alexander aan Markelo bracht is 

echter niet zo bekend. Ook wie 

Prins Alexander nou eigenlijk was 

staat weinigen nog helder voor 

de geest. Alexander (1851 – 

1884) was de derde zoon uit het 

huwelijk van Koning Willem III en 

Sophie van Wurttemberg.  

Hoog  
bezoek 

Vanaf het overlijden van zijn broer Willem in 1879 tot aan z’n dood was hij de 

Kroonprins. Hij werd echter nooit Koning, want zijn vader overleefde hem. Na 

het overlijden van Alexander werd z’n halfzuster Wilhelmina Kroonprinses en 

later Koningin.  

Prins Alexander (1851-1884). 



Marclo’s Chronyke   24 

 liggende heuvelen bezocht. 

Z.K.H. Willem Alexander Karel 

Hendrik Frederik prins der 

Nederlanden, prins van Oranje-

Nassau (prins Alexander), de 

jongste, nogal ziekelijke, zoon 

van koning Willem III, werd na 

het overlijden van zijn broer 

Willem in 1879, kroonprins. Hij 

woonde slechts twee keer de 

opening van de parlementszitting 

bij en had weinig belangstelling 

voor staatszaken of voor het 

leger. Trok zich als kroonprins al 

spoedig terug uit het publieke 

leven en overleed na een 

kortstondige ziekte, waarna zijn 

halfzus Wilhelmina als enige 

troonopvolger in rechte lijn 

overbleef.  

Prins Alexander is geboren op 25 

augustus 1851 te ‘s Gravenhage 

en aldaar overleden op 21 juni 

1884 en in de Nieuwe Kerk te 

Delft begraven.  

~/~ 

In de rubriek 

“Uit het archief van Stichting Heemkunde Markelo” 

Opmerkelijke historische gebeurtenissen: 

JUSTITIE Markelo, den 14en October 1830  
 

Gisteren namiddag omstreeks half drie uren, had op een half uur 

afstands van dit dorp, als gevolg der frauduleuze handel met 

buskruid, een ongeluk plaats, hetwelk een aanzienlijk aantal 

huisgezinnen in eenen verschrikkelijken toestand had kunnen 

brengen. Van de wagen welke gesprongen is en de beide personen 

welke in dien oogenblik op dezelve zaten is niets teregt gekomen, 

als kleine onkenbare stukken, men heeft echter nog een reispas 

gevonden van zekeren Joseph Kersting, uit het Koningrijk Pruissen, 

handelende in ijzerwaren, welke goederen men mede hier en daar 

verspreid heeft zien liggen, zijnde de andere persoon, mogelijk de 

voerman geweest; terzelfder tijd van het gebeurde zijn vier wagens 

mede vermoedelijk met buskruid geladen en tot de vorige 

behorende, dadelijk omgekeerd van de straatweg afgedraaid, en met 

den meesten spoed door het veld, de weg op naar de Holterborkeld 

gereden, men heeft die niet weder op het spoor gekregen, doch de 

justitie daarvan, kennis gegeven. 

Overijsselsche Courant 19-10-1830. 

Alexander op jeugdige 

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

29 November 1941 
 Feestvergadering van den 

Nederlandschen Bond van Smedenpatroons afd. 

Markelo. Ter gelegenheid van haar van haar 25 

jarig bestaan heeft bovengenoemden bond een 

feest-vergadering georganiseerd.  

Om 4 uur ’s middags zijn wij reeds aanwezig 

echter niet op volle sterkte. De Tenor-

saxophonist lijdt aan een vreeselijke 

verkoudheid terwijl de altsaxophonist steeds 

door vreeselijke hoestbuien wordt overvallen. 

Tot 6 uur moeten wij muziek maken in de 

“Dineezaal”. De tusschendeur, welk de 

“Dineezaal” scheidt van het voorzaaltje alwaar 

de gasten tot 6 uur gezellig bijeen zouden 

blijven, moest gesloten blijven daar anders te 

veel rook in de “dineezaal” kwam. Zoo zaten 

wij dus moederziel alleen in de dineezaal 

trachtende muziek te maken. Misschien was het 

ook wel beter dat ze de muziek niet zo goed 

konden hooren daar deze, ook al in verband met 

onze twee patienten, niet bijster goed was.  

Om 6 uur werden de rollen omgekeerd. Wij in 

de voorzaal de gasten in de dineezaal. De deur 

werd weer gesloten en de muziek werd 

voortgezet. De muziek werd echter steeds 

minder. Blankenstijn werd nog al eens 

overvallen door een hoestbui terwijl H.J. 

Dollekamp niet diep adem kon halen aangezien 

zijn eene “longpijp” dit niet toeliet. 

Tot overmaat van de ramp zweefden ons onder 

het blazen de heerlijksten spijzen, aardappelen, 

Voor diegene die de vorige 

afleveringen heeft gemist, in 

het kort de geschiedenis van 

DOBLA.  

De letters staan voor Dollekamp 

(DO) en Blankenstijn (BLA) Deze 

vier mensen (3x Dollekamp en 

1x Blankenstijn) vormden een 

amusementsorkestje dat in 1941 

actief was in Markelo. Onlangs 

dook er een dagboekje op van 

deze band, dat in drie 

afleveringen wordt geciteerd. 

DOBLA 

Deel 3 
–en slot 

De orkestleden waren allen Fanfareleden. Het orkestje was opgericht om het 

noodlijdende MGK (Markelo’s Gemengd Koor) uit de brand te helpen door 

gratis muziek te maken op de uitvoeringen van het koor. Later werd op allerlei 

feestavonden muziek gemaakt, maar nu wel tegen een vergoeding. Vorige 

aflevering liep t/m 25 november 1941, toen muziek werd gemaakt op de 

uitvoering van Bilderdijk.  

Nu het vervolg en slot.  
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gebakjes, ja wat al niet voorbij dat naar de 

eetzaal werd gebracht. Blankenstijn keek met 

verlangende oogen naar deze heerlijke spijzen 

terwijl H.J. Dollekamp de oogen er ook niet af 

kon houden. 

Groote schalen met aardappelen, schalen met 

groente, dampende biefstuk, echte sous, geen 

botersous of plantensous met vitaminen van a 

tot z, neen echte sous van de biefstuk. Vriend 

Blankenstijn vergat soms te blazen waarbij H.J. 

Dollekamp angstig naar hem keek onder het 

spelen in de veronderstelling dat hij weer met 

een hoestbui te kampen had doch Blankenstijns 

oogen waren gericht op alles wat ons voorbij 

ging; de blik van H.J. Dollekamp werd 

natuurlijk ook daarop gericht en vergetende te 

blazen kreeg hij het gevoel of lieve engeltjes 

hem over de tong pisten. Verlangend werd 

uitgezien of er nog wat overschoot. Helaas….. 

aan het einde van het heerlijke dinee werden 

ons twee uitgedroogde sozijzenbroodjes in de 

hand gedrukt die we maar moesten verdeelen. 

Gulzig werden deze naar binnen geslikt. 

Niettegenstaande kregen wij vier bonnetjes voor 

ieder ter verkrijging van consumpties. 

De muziek was uitstekend geweest, aldus het 

bestuur der jubileerende vereeniging, al 

constateerden wij zelf dat dit niet veel beter is 

geweest dan tijdens ons eerste optreden. 

2 December 1941 
 Propaganda-avond van den Bond van 

Staatspensionneering afd. Markelo.  

Wij behoefden weinig te blazen hetwelk maar 

goed was ook aangezien onze beide patienten 

Blankenstijn en Dollekamp nog steeds aan een 

hevige verkoudheid leden; vooral de laatste was 

er erg aan toe. Wat de muziek betreft verliep 

alles aardig goed. 

Muziekvereniging De Fanfare in Taets v Amerongenstraat met van L naar R;  

Voorste rij: H. Dollekamp (Platje), L. Hellinga, W.G. Dollekamp, (Platje), K. Laske, G.J. Dollekamp 

(Platje), dirigent A.B. Slot, H. Kuypers, H. Blankenstijn, Arie van Hemert, W. Schreurs.  

Middelste rij: M. Kevelham, B.J. Klein Velderman, G.J. Kuypers, G. Scholte in't Hoff, W. Dollekamp 

(slager), B. Rozeboom, Hendrik Jan Vedders. Achterste rij H.J. Dollekamp, W. Bruyl (Diepenheim), 

Hendrik Jan Hargeerds, G.H. Kevelham . 
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voor het in ons gestelde 

vertrouwen. 

Wij willen dit jaar besluiten met 

de hoop dat het volgende jaar nog 

beter muziek wordt gemaakt en 

dat er nog meer festiviteiten 

mogen worden gehouden, waar 

wij de muziekale noot moeten 

verzorgen, als het afgeloopen 

jaar. 

Op papier wenschen wij alle 

burgers en buitenlieden een zalig 

uiteinde en een gelukkig en 

voorspoedig 1941, wij bedoelen 

natuurlijk 1942, ondanks de 

duistere en zware tijden. 

 

DE DOBLA-BAND,  

31 december 1941: 

 W.G. Dollekamp, Leider 

 H. Blankenstijn,  

plaatsvervangend leider 

 H. Dollekamp, gewoon lid 

 H.J. Dollekamp, belast met  

het administratieve deel 

Naschrift 
Ondanks de wens van de band om 

in 1942 nog meer muziek te 

maken, liep het echter anders. 

Zoals u in het eerste deel 

(Chronyke april 2017) kunt lezen 

werden de fanfare-instrumenten 

(waarop werd gespeeld door de 

bandleden) in maart 1942 

opgehaald bij het repetitielokaal 

bij Jan van Willem. Niemand 

heeft ze ooit teruggezien. Dit 

betekende ook het einde van de 

DOBLA-band.  

Tot zover de belevenissen van de 

DOBLA-band.  

 Ari Blankenstijn  

~/~ 

W.G. Dollekamp 

H. Dollekamp. 

H.J. Dollekamp. 

4 December 1941 
 Derde uitvoering van 

Bilderdijk. Ook onze trompetist is 

intusschen invalide geworden. Hij 

is n.l. lijdende aan een trutlip 

hetwelk natuurlijk voor een 

blaasinstrumentalist zeer nadeelig 

is. Echter wordt de accordeon er 

bij gehaald zoodat ook deze avond 

zonder stuitingen eindigt. 

Gelukkig bestonden de 

aanwezigen hoofdzakelijk uit 

“kortgebeente” zoodat aan de 

muziek niet veel aandacht werd 

geschonken. 

18 december 1941 
 Bruiloft van W.Dollekamp 

Monteur G.E.B. in café 

Haverkamp. Recht gezellig. Goede 

muziek gemaakt. Ondanks de 

bijzondere tijdsomstandigheden en 

de distributie werden de gasten en 

de muziek onthaald op 1 broodje 

en 1 krentenbroodje dat 

weggespoeld kon worden met een 

kopje heerlijke koffiesurogaat met 

vette ”foetjemelk”. 

31 december 1941 
 Met de bruiloft van W. 

Dollekamp voornoemd besluiten 

wij voor dit jaar ons optreden. 

Resumeerende zien wij dat over 

het geheel genomen op een goed 

jaar kan worden teruggezien. 

Wanneer de geachte lezer van dit 

“Dagboek” constateert dat de stijl 

van de artikeltjes wel beter had 

kunnen zijn en er sommige 

taalfouten in voorkomen moet hij 

deze maar over het hoofd zien 

daar het in alle haast is neergezet. 

Wij hopen dan ook dat U het 

gelezene hebt begrepen en danken 

alle vereenigingen, bonden e.d. 

H. Blankenstijn. 
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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 vee-

houder aan de telefoon kreeg, 

over zaken als zure melk, vuil 

watje, kwaliteitskorting en 

dergelijke. Maar, omdat de 

meesten pas in de jaren zestig van 

de vorige eeuw telefoon kregen, 

ging dat daarvóór per brief. 

De brief op de volgende pagina 

dateert van rond de jaren 1930-

1935. 

Arend Jan Sligman 

Kwaliteitszorg op 

de Coöperatieve 

Zuivelfabriek 

Markelo 

2  . 

Rudi van Renen en Arend Jan (Adje) Sligman aan het monsternemen. 
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**   Mina Leunk was in die tijd de eigenaresse 

van ‘Het Wapen van Markelo’. 

** 



Marclo’s Chronyke   30 

Twee vergeten 'geraamtens' 

Het bericht in de ’Twentsche Courant’viel ook 

de ‘Nieuwe Rotterdamsche Courant’ op. En 

haar redactie vond het belangrijk genoeg om het 

twee dagen later integraal over te nemen. 

 

De vraag die het krantenartikel opriep was wat 

er van de veenlijken overgebleven was en wat 

men ermee gedaan had. Om daar achter te 

komen leek het het meest voor de hand de 

museumconservator van het Rijksmuseum van 

Oudheden te Leiden eens te raadplegen. De 

menselijke resten, zo bleek, waren hier niet 

aanwezig en waar ze dan wèl terecht waren 

gekomen was ook niet bekend. Niet uitgesloten 

moest worden dat de geraamten in het veen zijn 

achtergelaten. 

'Echte' veenlijken, dat wil zeggen stoffelijke 

overschotten waarvan ook de weke delen de 

tand des tijds hebben weerstaan, werden soms 

op het plaatselijke kerkhof bijgezet, maar bij 

skeletten is dat niet erg aannemelijk. Het was 

dan ook geen verrassing dat controle van de 

begraafhoeken van Markelo en Rijssen niets 

opleverde.  

 

De ontdekking van de twee geraamten werd dus 

lang vóór de vondst (1904) van het 

‘veenlijkenpaar’ (overigens twee mannen) nabij 

Weerdinge in Drenthe gedaan. Maar misschien 

wel omdat archeologie rond 1848 nog niet zo’n 

algemene belangstelling genoot, raakte de 

ontdekking in Twente al weer snel in de 

vergetelheid. 

Nu de skeletten zelf niet meer kunnen 

onderzocht, zijn er geen betrouwbare 

mogelijkheden om vast te stellen uit welke 

periode ze oorspronkelijk stammen. Misschien 

kunnen andere vondsten in de regio Elsen tot 

aanknopingspunten leiden.  

Andere vondsten in de regio EIsen  

Archeoloog Verlinde heeft eerder al gewezen op 

een aantal depots (vindplaatsen) uit het gebied 

tussen Rijssen, Enter en Markelo. Hij noemt er 

wel zes, te weten:  

 

Depot 1,  

gevonden rond 1935, bestaat uit een 

spatelvormige naald (Spatenkopfnadel) van ca. 

18 cm, een bronzen draad met een lengte van ca. 

40 cm, een bijna 30 cm lange bronzen staaf, drie 

De ‘Twentsche Courant’ van 1 juli 

1848 bericht het volgende:  

“Op den 19 Junij ll. [laatst leden] zijn er, bij 

gelegenheid van het baggeren van 

turf in het EIsener Veen, gemeente 

Markelo, provincie Overijssel, op de 

zoogenaamde sloten, op een vrij 

aanmerkelijke diepte, twee 

menschelijke geraamtens opge-

dolven. Men vermoedt dat deze 

geraamtens, die in hun geheel tot 

zelfs de geringste ledematen, 

aanwezig waren, overblijfsels zijn van 

drenkelingen, ten gevolge eener 

zware overstrooming, die, te eeniger 

tijd in deze streek heeft plaats gehad." 

Veenlijken 
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grote, afgeplatte barnstenen kralen, een 

gebroken bronzen staafje en een bronzen ring 

met daaraan bevestigd een stukje bronsdraad.  

Datering: 6e eeuw voor Chr.  

 

Depot 2,  

een ontdekking uit ca. 

1941, wordt bestaat uit 

een sikkel en een 

breedtoppige Fels 

Rechteckbeil. De 

datering is problema-

tisch.  

Het is onduidelijk of het 

om twee afzonderlijke 

depots gaat, één uit het 

Laat Neolithicum1
 en 

één uit een nog vroegere 

periode, namelijk de 

Late Bronstijd / Vroege 

IJzertijd, òf om één depot uit laatstgenoemde 

tijdsspanne. 

 

Depot 3,  

gevonden rond 1931, bestaat 

uit een bronzen speerpunt. 

Datering: Midden / Late 

Bronstijd. 

 

Depot 4,  

de exacte vindplaatsen niet 

bekend, maar zou ‘in het veen 

bij Elsen’ tevoorschijn zijn 

gekomen, gevonden vóór 1885, bestaat uit drie 

kokerbijlen en een fragment van een kokermes, 

alle van brons. Datering: Late Bronstijd (800 – 

1100 v.Chr.).  

1 Neolithicum is het begin van de Prehistorie. Het 

begon ca. 11.000 v.Chr. Deze periode wordt 

gekenmerkt door technische en sociale verande-

ringen. De samenleving van jager-verzamelaars met 

een rondtrekkend bestaan veranderde naar een 

samenleving van mensen die in nederzettingen 

woonden en aan landbouw en veeteelt deden. Zij 

legden voorraden aan voor slechte tijden.  

Voorwerpen uit Depot 2. 

Voorwerpen uit Depot 3. 

Depot 5,  

ontdekt in 1846(!) 

in Elsen, maar 

ook deze 

vindplaats is niet 

exact bekend. De 

voorwerpen 

bestaan uit twee 

omega-

armbanden, een getordeerde ring, een gesloten 

ring met daaraan bevestigd een gewonden 

bronsdraadje, bronsdraad, een snedefragment 

van een kokerbijl2 en een grote ring. De 

voorwer-pen zouden afkomstig zijn uit een wal 

tussen bouwland en heide en werden aange-

troffen op een diepte van 1,20 tot 1,50 m. De 

wal is ongetwijfeld van veel jongere ouderdom 

dan de depotvondst. Datering: Late Bronstijd 

(800 – 1100 v.Chr.).  

Komen depot 4, 5 en de Veenlijken soms uit 

hetzelfde veen? Dateren de veenlijken, die op 

‘eene vrij aanmerkelijke diepte’ lagen soms 

uit dezelfde periode? 

 

Depot 6,  

rond 1920 bij het 

ploegen tevoor-

schijn gekomen, 

bestaat uit een 

enkel voorwerp; 

een hamerbijl van 

diabaas3. Datering: 

laat Neolithicum1.  

In 1993 werd in 

Elsenerbroek nog 

een tweede 

hamerbijl van 

diabaas3 
gevonden.  

D

Voorwerpen uit Depot 4. 

2 Een kokerbijl is een holle bronzen bijlkop die met 

een leren band of dergelijke werd geborgd aan de 

steel en de bijlsteel werd dikwijls gemaakt uit een 

van nature gevorkte tak. 

 
3 

Diabaas is een basaltachtig stollingsgesteente met 

grove en fijne delen, vaak grijzig tot bijna zwart. 

Voorwerpen uit Depot 5. 
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waardoor het offer zijn kracht zou verliezen. In 

bijna alle perioden van de religie, zijn er ook 

mensenoffers gebracht. Door de gunstige 

conserveringseigenschappen van het veen, zijn 

sommige van deze mensenoffers bewaard 

gebleven in de vorm van veenlijken. Een 

mogelijk voorbeeld hiervan is het Meisje van 

Yde.  

De personen die werden geofferd, zijn vaak op 

een gewelddadige manier om het leven 

gebracht. Ze werden gewurgd, doodgestoken of 

onthoofd. Soms werden ze ook vastgebonden. 

In de Vita Sancti Lebuini4
 wordt niet over 

mensenoffers gerept, maar de volkslegende wil 

dat te Heemse nabij Hardenberg de achtste 

missionaris en heilige Lebuïnus van DeventerNB 

een Saksische jongen kort voor het voltrekken 

van het mensenoffer redde van de offersteen...  

 ~/~ 

Deze bijl was van het type die gedateerd wordt 

uit de periode van de late bronstijd tot halver-

wege de midden-ijzertijd (ca. 400 – 1000 

v.Chr.). 

Een eventuele datering uit de Bronstijd is zeker 

niet onaannemelijk voor de skeletten uit het 

Elsenerveen. In Drenthe, regio Emmen, zijn ook 

twee veenlijken gevonden uit deze periode.  
 
Meer over het leven en gebruiken in de 

Bronstijd en ervóór. 

De Oudsaksische godsdienst was een natuur-

godsdienst die beleden werd door de Saksen. De 

oudste sporen van deze religie stammen uit het 

vroeg-mesolithicum. Met de komst van het 

christendom omstreeks 400 n.Chr. verdween de 

godsdienst geleidelijk vrijwel geheel. In de deze 

religie speelden offergaven een belangrijke rol. 

Hiervoor werden er voorwerpen in het veen 

gedeponeerd. De oudst bekende offergaven 

stammen uit het vroeg-mesolithicum (ca. 5000 – 

9700 v.Chr.) en zijn gevonden in Noord-

Nederland. Het betreft hier geweien van 

edelherten. In het neolithicum (2850 – ca. 5000 

v.Chr.) werden er stenen werktuigen en potten 

gedeponeerd in open water en venen. Van de 

potten is onbekend of zij het offer waren of 

slechts dienden als omhulsel voor voedsel- en of 

drankoffers. In de bronstijd werden er ook 

bronzen voorwerpen geofferd. Hierbij gaat het 

om werktuigen, wapens, sieraden, vaatwerk en 

luren. De offers werden nog steeds gebracht in 

open wateren en venen, maar hier werden nu 

ook offerplatforms gebouwd. In de loop van de 

bronstijd en in de daaropvolgende ijzertijd 

gingen houten cultusbeelden een rol spelen bij 

deze offerplaatsen. Voordat het offer werd 

gebracht, werd het voorwerp eerst beschadigd 

en/of onklaar gemaakt. De reden waarom dit 

werd gedaan, is onbekend. Wellicht was het ter 

voorkoming van nieuw gebruik door anderen, 

4 De Vita is geschreven / samengesteld in de 

perioden 840 – 864, 882 – 930 en 918 – 930 n.Chr. 

en beschrijft onder meer het leven van Lebuïnus, 

predikker van het Christendom in het IJsselgebied 

en onder de Saksen.  
 

       NB Lebuïnus zou ook een bezoek hebben gebracht 

aan één van de jaarlijkse bijeenkomsten der 

Saksen in Marklo. Kort vóór 775 (773?) is hij te 

Deventer gestorven.  

Meisje van Yde (Drents museum Assen). 






