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Van de redactie 

Dit nummer van Marclo’s Chronyke komt wat eerder uit dan u gewend bent. 

Op deze manier kunnen we onze lezers en donateurs tijdig op de hoogte 

stellen van het nieuwe boek dat door onze Stichting Heemkunde Markelo 

wordt uitgegeven:  

 “DE MARKE VAN KERSPEL GOOR” 

Hierdoor wordt u in de gelegenheid gesteld om het boek alvast te bestellen 

voordat het formeel in verkoop wordt gebracht. Voorheen werd een 

uitgebreide folder rondgestuurd, maar als gevolg van de alsmaar 

toenemende portokosten heeft onze Stichting zich gedwongen gevoeld naar 

goedkopere alternatieven te zoeken. Dit heeft er onder meer toe geleid een 

folder / ‘advertentie’ in dit nummer van Marclo’s Chronyke op te nemen. 

Ook verwijzen wij in dit verband graag naar onze website: 

 www.stichtingheemkundemarkelo.nl. 

Eveneens in dit nummer opgenomen is de –ook voor onze Stichting 

wettelijk verplichte– Privacyverklaring. Ook deze verklaring is te vinden op 

onze website. 

 

De donateurs van onze Stichting ontvangen twee keer per jaar Marclo’s 

Chronyke, waarin door onze redactieleden met veel enthousiasme 

geschreven wordt over de historie van Markelo. Het toezenden doen wij 

graag, omdat wij uw steun en belangstelling voor ons werk bijzonder op 

prijs stellen. 

  

Op zoek naar hun familiegeschiedenis of voor het brengen van oude foto’s, 

films, akten, krantenartikelen etc. weten steeds meer personen de weg naar 

ons archief te vinden. Hier zijn we erg dankbaar voor en het inspireert al 

onze medewerkers met enthousiasme op deze weg voort te gaan.  

 

In het voor u liggende nummer wordt in deel twee van ‘Markelo en zijn 

Politie’ verder ingegaan op de ontwikkeling van het ‘apparaat’ dat belast is 

met ordebewaring en handhaving waaronder de berechting van misdadigers. 

De methoden waarvan men zich daarbij bediende waren, zoals u kunt lezen, 

naar de maatstaven van tegenwoordig, niet mals! 

Eveneens lezen we in dit nummer de verdere ontwikkeling van het toerisme 

in Markelo en het ontstaan van de campings in de omgeving van Markelo. 

Een onderwerp dat ook uitvoerig belicht wordt, is de aanleg van het 

Twentekanaal. Dit kanaal werd gegraven in de jaren dertig van de vorige 

eeuw. De dertiger jaren staan bekend als crisisjaren waarin grote 

werkloosheid heerste. Veel werklozen vonden dan ook werk bij de aanleg 

van het kanaal.  

Tot slot nogmaals een klein stukje historie over het Kaasplein, met name 

over Oabrahams tuintje. 

De redactie wenst u veel leesplezier.  
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Gewoonterecht 

Rechtspraak was in de tijd van de heidense 

Saksers een lokale aangelegenheid. Men kwam 

op een speciale plaats samen om te vergaderen 

en recht te spreken. In Markelo kan dat zijn 

geweest op de Markeloseberg en de 

Dingspelerberg. Bij zo’n vergaderplaats werden 

soms sporen gevonden, die er op wezen, dat ter 

plaatse een galg had gestaan. Zeker de 

Dingspelerberg was een belangrijke regionale 

dingplaats, waar volgens Saksisch gewoonte-

recht vanaf de vroegste middeleeuwen tot zeker 

1200 recht gesproken 

werd. De wraak-

gevoelens jegens de 

dader bepaalden vaak 

de zwaarte van de 

straf. 

Terechtstellingen 

vonden plaats op de 

Galgenbelt op de 

Herikerberg. De 

lijken bleven ter 

afschrikking soms 

lange tijd hangen. 

Een herinnering aan 

dit verleden vinden 

we in het oude 

gemeentewapen van 

Markelo: naast de 

bisschopsmijter ook 

de gerechtsplaats, 

met drie lindebomen, 

die duidt op de 

Dingspelerberg. 

In deze tweede aflevering geven 

we een overzicht van de recht-

spraak vanaf de middeleeuwen 

tot de Franse tijd. We bespreken 

de taken van drost, richter en 

schout en beschrijven  de gang 

van zaken rond strafoplegging 

aan de hand van enkele rechts-

zaken, waarin ‘criminele’ 

Markeloërs en inwoners van de 

regio verwikkeld raakten.  

Vooral bij zware misdrijven werd 

met allerhande wrede middelen 

getracht een afschrikwekkend 

voorbeeld te stellen.  

Van Drosten, Richters en Schouten 

De gerestaureerde dingplaats op de Dingspelerberg 

Ding 

De huidige betekenis van het 

Nederlandse woord ‘ding’  

(voorwerp) is te verklaren uit 

die van ‘voorwerp, waarover 

de rechtszitting gaat’. Ons 

werkwoord ‘dingen’ is afgeleid 

van ‘ding’ en betekent zo 

‘rechtszitting houden over’, 

‘aanspraak maken op’, 

‘bepleiten’. Andere woorden 

die afgeleid zijn van ‘ding’ in 

deze betekenis zijn: ‘geding’  

(rechtszaak), ‘dingspel’, 

‘dingstig’ (onenig) en 

‘dingtaal’ (pleidooi). Uit het 

oude gebruik om officiële 

handelingen driemaal te 

herhalen, zoals de indaging 

tot het gerecht driemaal 

moest gebeuren, ontstond de 

uitdrukking ‘alle goede dingen 

in drieën’. 



Marclo’s Chronyke   4 

Onder de mijter van de 

bisschop 

Rond het jaar 1000 

werd Overijssel 

onderdeel van het 

bisdom Utrecht. 

Ieder jaar trokken 

de bestuurders rond 

om op bepaalde 

plekken – zoals de 

Markelose Berg - 

in naam van de 

bisschop in de 

openlucht een 

kerkelijk gerecht te 

houden. Dat ging 

over huwelijkszaken, tovenarij, ketterij en 

dergelijke. De rechtspraak was gebaseerd op het 

Overijssels Landrecht, een voortzetting van het 

gewoonterecht. Het werd vastgelegd in een 

Landbrief waarin de rechten en plichten van de 

landsheer en de Twentenaren stonden 

omschreven. Er stonden bijvoorbeeld ook de 

tolregelingen ten gunste van de bisschop in en 

de straffen en boetes, die bij bepaalde vergrijpen 

werden opgelegd.  

Kerckespraak 

Er werden plakkaten opgehangen om de 

bevolking te informeren. Omdat veel mensen 

niet konden lezen werden deze mededelingen na 

afloop van de kerkdienst voorgelezen, eerst in 

en later buiten de kerk. Dat er duidelijk jacht 

werd gemaakt op ‘misdadigers’ blijkt uit de 

volgende publicatie van de Drost van Twente: 

Dagelijks bereiken Ons meer klachten van de 

gegoede ingesetenen van desen Provincie ende 

bisonders van die van ’t platte Land, over 

ongehoorde handelinghe van allerhande 

Bedelaers, Vagebonden, Lediggangers, Mans, 

Vrouwen, Jonk en Out, swermend schuim van 

menschen dien schallickheyt brengen. Een 

verlaten van desen provincie door deze sujetten, 

binnen den termijn van 6 dagen wordt hiermee 

verordonneert. Het niet voldoen aan desen 

oproep sal worden beantwoort met aldernootste 

op sluytinge, in bewaring nemen, knevelingen, 

ten schand setten, geselingen en stokslagen om 

op allerhande manieren ene versyching te 

bewerken.  

Drostambt Twente 

De bisschop stelde als zijn plaatsvervanger een 

drost aan. Dit was een edelman die belast werd 

met de rechtspraak en het handhaven van de 

openbare orde. Overijssel werd opgedeeld in 

drie Drostambten: Twente, Salland en 

Vollenhove. 

Haaksbergen en 

Diepenheim 

vormden elk 

een afzonderlijk 

drostambt. Elk 

drostambt was 

onderverdeeld 

in richter-

ambten. Twente 

bestond uit een 

achttal 

richterambten. 

In 1444 wordt 

in opdracht van 

de bisschop van 

Utrecht het 

richterambt 

Kedingen 

gevormd 

bestaande uit de 

marken: Enter, 

Wierden, Elsen, 

Notter / Zuna, 

Kerspel-Goor, 

Herike, Markelo 

en Stokkum.  

Drost  

De rechten, 

plichten en 

taken van drost 

en richter waren 

ook vastgelegd 

in het Landrecht 

Markerichter 

In een ander verband 

kennen we ook de naam 

Markerichter, waardoor er 

gemakkelijk verwarring zou 

kunnen ontstaan. Deze 

functie heeft niets te maken 

met Drost- of richterambt, 

maar werd, zoals de naam 

aangeeft, uitgeoefend in 

een marke. De marke was 

het laagste bestuurlijke 

orgaan, dat volledig zelf-

standig functioneerde en 

zich vooral bezig hield met 

agrarische zaken. Het had 

een bestuur, geleid door de 

markerichter. Deze werd 

door de markebewoners 

aangewezen, maar het 

kwam ook regelmatig voor 

dat deze functie erfelijk 

was. Meestal een keer per 

jaar werd er een marke-

vergadering (holting) 

gehouden, waar onder 

meer overtredingen van de 

afspraken in het marke-

reglement werden 

besproken en zonodig 

bestraft. Vaste agenda-

punten waren o.a. 

schadden (heide plaggen) 

steken, turf steken, leem 

afgraven, brandhout 

hakken, weiden van vee en 

ganzen. 

In die tijd onderging Twente 

hetzelfde lot 
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der Twenthe. Er stond uitgebreid in vastgelegd 

waaraan ze wel en vooral ook niet moesten 

voldoen: De Drosten en rigters sollen geleert 

unde ervaren zijn en van nature redelicken 

verstand hebben tusschen recht en onrecht en 

welgezeten en onomkoopbaar zijn. Si sollen alle 

daders na den rechte strengelick straffen, 

strenge en verveerlick den boosen, sachte unde 

leeflick de frommen. Rechtzittingen moesten 

altijd plaatsvinden bij clymmende sonnen, (dus 

’s ochtends.) en ze mochten niet worden 

gehouden in eenige wijn- of bierherberge en de 

getuigen dienden onbeschonken te zijn. Naast 

bestuurstaken had de drost een veelheid aan 

werkzaamheden. Hij was wat wij tegenwoordig 

noemen Commissaris van de Koning, 

commissaris van politie, kantonrechter, 

voogdijraad en notaris.  

Huwelijcken Staet 

Zo was het zijn taak uitspraak te doen bij huwe-

lijksgeschillen en bezitskwesties aan de hand 

van de Ordonnantie op de Huwelijcken Staet.  

Zo greep de drost in 1634 in bij de huwelijks-

problemen van Jonker van Heuvel op ’t 

Nijenhuis, die in onvrede met zijn vrouw 

Mechtelt van Sylen heet te leven. Hij wordt 

ernstlick gelastet met sijn huijsvrou in goede 

vrede ende eenheit te leven of hij sal andersints 

zonder eenige genade als een verachter van den 

huwelicken staet ter hoigsten worden gestraft en 

zal suppliante (zijn vrouw) in sulcken val sich 

van hem mogen separeren (scheiden). 

 

In 1664 werd van drost Adolf Hendrik van 

Raesfelt een oordeel gevraagd Over het goet 

Keppels tot Marckel. Vrij kort na het overlijden 

van de laatste bewoonster Everhardina 

Wichman procedeerden de Wichmannen met 

Jurrien van Haersolte. Het proces handelde over 

wie zich eigenaar mocht noemen van Keppels.  

Houwen van hulst 

Niet alle misstanden, waarover van de drost een 

oordeel werd gevraagd konden als hoge 

rechtspraak worden beschouwd. 

Zo richtten in 1744 een aantal boermannen uit 

Stokkum zich tot drost Willem Bentinck, Heer 

van Diepenheim over een conflict dat was 

ontstaan met de rentmeester des hoogh adelijken 

huyze Weldam. Ze werden beschuldigd van het 

houwen en ruinieren van de hulst in het 

Stokkumer 

broek. De boete 

van vieff golt 

gulden, die elk 

van hen had 

gekregen 

vonden ze 

overdreven, 

omdat de hulst 

maar soo 

weynig was dat 

het geen 

seggens 

waardig was. Willem Bentinck 

Adolf Hendrik van Raesfelt 
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 Schietpartijen in Markelo 

In 1760 leidde de benoeming van dominee 

Bernardus ten Kate in Markelo tot een felle 

strijd tussen voor- en tegenstanders. De 

meningsverschillen tussen de groep die het met 

de benoeming eens was – onder leiding van 

timmerman Jan Harmen Heilersig en koster/

schoolmeester Adolf Quacks – en de 

tegenstanders bij monde van Lambert Nijhof en 

Jan Trukes liepen zo hoog op dat er 

vechtpartijen ontstonden waarbij zelfs op elkaar 

geschoten werd. Nijhof had in Markelo een 

reputatie van vechtjas opgebouwd, gezien de 

vele sneden, die hij had opgelopen in armen en 

benen in eerdere questies en oneenigheden. 

Kort na de benoeming werden er ‘s nachts vier 

kogels door het venster van Heilersig geschoten 

en in diezelfde nacht overkwam koster Quacks 

het zelfde. Er volgden meer dreigementen. Na 

een vechtpartij in Herberg De Pot werden 

Heilersig en Quacks onderweg wederom 

beschoten. Het richterambt Kedingen moest er 

aan te pas komen en verschillende getuigen 

verklaarden dat in geheel Markulo bekend was, 

dat Nijhof en Trukes de daders waren in deze 

vervelende affaire. Vanwege de ernst van de 

zaak werd er een proces gevoerd voor de drost 

van Twente. De uitslag is helaas niet bekend, 

maar de rust keerde weer en Ten Kate heeft tot 

aan zijn dood in 1793 op de kansel gestaan.  

Ruzie over turf 

In 1776 moest drost van Heiden Hompesch 

eraan te pas komen om een hoogopgelopen 

ruzie te beslechten tussen de inwoners van 

Holten en Rijssen. Inzet was de turf op de 

Borkeld. Holtenaren schroomden niet turf te 

steken op het Rijssense deel van de Borkeld. 

Ten langen leste besloot het stadsbestuur van 

Rijssen al de clandestien gestoken Holtense turf 

te laten vernietigen. Kennelijk waren niet alleen 

de Holtenaren schuldig, want dit besluit werd 

ook in de kerken van omliggende dorpen 

bekendgemaakt. De drost greep drastisch in: 

Niemand mocht zonder toestemming turf steken 

in de veengebieden van Rijssen. Wie betrapt 

werd kon een boete verwachten van 50 

goudguldens. 

Adellijke families 

De Drosten van Twente kwamen meestal voort 

uit adellijke families, zoals de bewoners van de 

kastelen Twickel en Weldam, maar ook 

Markelo leverde Drosten. Zo werd in 1624 

Johan van Laer, eigenaar van het Effinck in 

Elsen, benoemd 

tot Drost van 

Diepenheim en 

Haaksbergen. In 

1682 werd 

Unico Ripperda, 

bewoner van het 

Weldam, drost 

van Twente. In 

1754 werd de 

toenmalige 

eigenaar van het 

Effinck, Arend 

van Raesfelt 

eveneens in die 

Heilersig Leegten in 1912. Deze boerderij stond 

eertijds in de Wiemerinkhoek, nu Taets van 

Amerongenstraat. Voorgrond: Hendrik Jan Heilersig 

( 1899-1978) voor hem Hendrik Johanna Heilsersig 

(1909-1996), Arent Jan Heilersig (*1906) neefje Jan 

Hendrik Sprokkereef (Wolters) (*1901), Derk Hendrik 

Heilersig (1902-1972), Daarachter dienstbode Janna 

Schepers en Harmina Hendrika Heilersig (1897-

1982) en in de deuropening Arendina Aleida Heilersig

-Leunk (1867-1919)  

Arend van Raesfelt 
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 functie benoemd. In 1790 maakte hij promotie 

en werd Drost van Twente. Henrick Bentinck, 

woonachtig op Huis Diepenheim, werd in 1669 

Drost van Salland. Ook Wolter Jan van 

Haersolte, eigenaar van de Oldenhof, bracht het 

65 jaar later tot drost van Salland. 

Drostendijk 

In Markelo staat aan de Drostendijk de boerderij 

Drosten. De grond ter plekke is al veel langer 

bekend als de ‘Drostenmaete’. In het markeboek 

wordt beschreven dat deze maete eigendom was 

van de familie Van Raesfelt, wonende op 

Twickel. Verschillende generaties Van Raesfelt 

waren, zoals eerder geschreven, drost van 

Twente. 

Richter 

De werkzaamheden van de 

Richter lagen vooral op het 

terrein van handhaving van de 

openbare orde in zijn 

richterambt. Namens de Drost 

had hij als taak opsporen van 

misstanden, verhoren van 

verdachten en tijdelijk gevangen 

zetten van lieden die iets op hun 

kerfstok hadden. Hij beperkte 

zich tot de eenvoudige 

criminaliteit. Tevens behandelde 

hij geschillen tussen personen, 

die met een boete konden 

worden afgedaan, zoals 

diefstallen en vechtpartijen. Tot 

slot behoorden tot zijn 

takenpakket veel zaken, die 

tegenwoordig door de notaris worden gedaan. 

Ook trad hij op als belastingontvanger. 

De richter trok door de verschillende dorpen en 

buurtschappen om als voorzitter van de ter 

plaatse gevormde rechtbank op te treden. 

Bewoners van het buitengoed / lusthof 

‘Keppels’ hebben als Richter gefunctioneerd. 

Hendrick Wichman toe Keppel was tot 1648 

Richter van Kedingen en zoon Hendrick (de 

jonge) vervulde deze functie vanaf 1667. 

Steden: Schout 

In de steden werd meestal de naam Schout 

gebruikt. Hij was in dienst van het stadsbestuur, 

de schepenen. Ook had hij justitiële taken als 

openbaar aanklager en hoofd van het 

opsporingsapparaat en hield zich vooral bezig 

met het opsporen van lieden, die die zich 

hadden misdragen. Indien nodig werd hij 

aangesteld als hoofd van de Schepenbank, wat 

betekende dat hij voorzitter was bij 

rechtszittingen. 

Met een knijfmes…. 

Op 8 september 1791 verscheen Jan Uenks, 

wonende onder Markelo, voor de schout van 

Lochem. Hij was diezelfde 

morgen gearresteerd. Op maandag 

5 september had hij de Larense 

kermis bezocht, waar hij ruzie had 

gekregen, waardoor een 

handgemeen was ontstaan. Met 

een knijfmes had hij daarbij 

gesneden den persoon van Zwier 

Snellink, wonende voor knegt bij 

Gerrit Rengerink in de Boerschap 

Stokkum onder Markelo. Jan 

Uenks bekende het gebeurde en 

zei dat hij wat over zijn dronk was 

geweest en dat, omdat hij 

geslagen was geworden, zig had 

verweerd, zoals best konde, dat 

het ook wel waar kon wezen dat 

hij de persoon van Zwier Snellink 

had gewondt. Hij kreeg een boete 

opgelegd van vijf daalders.  

Boetes 

Drost en richter ontvingen geen salaris, maar 

werden betaald uit de opbrengst van de door hen 

opgelegde boetes. Een verdachte kon zijn of 

haar vervolging afkopen. Zo werd 

boeteoplegging een lucratieve bezigheid. Ze 

hadden dus meer belang bij veroordeling dan 

vrijspraak of opsluiting. Dit leidde tot veel 

misstanden en werkte corruptie en 

Kedingen 
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 machtsmisbruik in de hand. Vaak werden veel 

te hoge boetes opgelegd, omdat men aan de 

verleiding van het geld geen weerstand kon 

bieden. Veel drosten, maar vooral richters, 

hadden daardoor bepaald geen goede naam. 

Vooral boetes, die werden opgelegd voor het 

kappen van bomen van anderen waren niet 

mals. Holt gehouwen, een eijckenboom, drie 

beucken een berck afgesneden en verkocht, we 

komen het in oude verslagen regelmatig tegen. 

Wat te denken van de volgende boetes: Op het 

slaan van vier bomen 10 gld en 10 stuv; Een 

beuke gehouwen en verkoft 10 goltglds + 10 

mud haver.  

In de vijftiende eeuw werd deze inhaligheid de 

drie IJsselsteden Kampen, Zwolle en Deventer 

te gortig en kwam er een Landbrief, waarin de 

strafmaat voor een groot aantal vergrijpen 

precies werd vastgelegd.  

Straffen  

De toepassing van tuchthuisstraf voor langere 

tijd was nog niet gebruikelijk en het enkele 

arrestantenlokaal, 

meestal onder de 

dorpstoren, werd 

alleen gebruikt om 

iemand kort op te 

sluiten of te laten 

ontnuchteren. De 

drost liet dus de 

‘eenvoudige’ 

criminaliteit over 

aan richters en 

stadsbestuurders. 

Zijn taak was de 

zogeheten hoge 

rechtspraak, de pynlyke saken, dat wil zeggen 

het uitspreken van doodvonnissen en het 

opleggen van martelingen. Het Overijsselse 

strafrecht kende verschillende soorten straf: 

boete, tuchthuisstraf, verbanning en lijfstraf. 

Lijfstraffen waren wreed en in onze ogen 

barbaars. In verhouding tot de gepleegde 

misdrijven waren de opgelegde lijfstraffen vaak 

een overdreven zwaar middel. Geselen en 

brandmerken werden nog als ‘lichtere’ straffen 

beschouwd. Heftiger waren verminkingen als 

afhakken van handen en afsnijden van oren of 

tong. En wat te denken van wurgen, ophangen, 

radbraken of onthoofden. Lijfstraffen konden 

pas worden uitgevoerd als de dader had bekend. 

Om verdachten snel tot een bekentenis te 

dwingen werden ze soms gefolterd op de 

pijnbank. Bij dit scherpe examen moest altijd 

een dokter aanwezig zijn. Ten slotte geschiedde 

de uitvoering van deze lijfstraffen in het 

openbaar om te dienen als afschrikwekkend 

voorbeeld.  

Op het schavot 

In 1649 executeerde men op het schavot met de 

swaerde eene gifmengster, nadat deze op eene 

sleede gebonden door Almelo was gesleept en 

ten slotte haer lichaam op een radt en haer 

hoofd op eene pinne gestelt was. 

In 1681 leidde de Drost van Twente in Rijssen 

twee heydenen (zigeuners), die een Rijssenaar 

doodgeslegen en gesteeken hadden, naar het 

schavot omme 

beijde met het 

sweert gestraft te 

worden, dat de 

doot darnae volget 

en dat derselver 

doode lichamen 

anderen tot een 

afschuwelick 

exempel op een 

radt sullen worden 

gelecht. 

Doodvonnissen 

werden aanvanke-

lijk ter plaatse voltrokken en in het Twentse 

land stonden daartoe ter afschrikking vele 

galgen. Vanaf de zestiende eeuw vonden ze 

meer en meer plaats op het Galgenveld in 

Oldenzaal. Verdachten werden in Oldenzaal 

opgesloten in een van de stadspoorten, maar ook 

op kasteel Twickel waren ruimten, die als 

gevangenis werden gebruikt. Vaak werd de beul 

uit Deventer, Zwolle of Bentheim ingehuurd.  

Voorbeeld van radbraken 
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Plundering 

De Tachtigjarige oorlog (1568-1648) heeft zijn 

sporen in Twente achtergelaten. Rondom Goor, 

in het richterambt Kedingen, woedde de strijd 

tegen de Spanjaarden in alle hevigheid. Er werd 

volop geroofd en geplunderd en hele gebieden 

werden verwoest. Niet alleen soldaten maakten 

zich hier schuldig aan, ook de bevolking liet 

zich niet onbetuigd. In Markelo, Herike en 

Stokkum werden veel boerderijen verlaten en 

lagen woest. Al was het een druppel op een 

gloeiende plaat er werd getracht de schuldigen 

te straffen. Er werden door de Drost in Twente 

zeker 40 doodvonnissen uitgesproken. Ook in 

Markelo werden schuldigen opgepakt. 

Gerlach Wissinck 

In maart 1589 werd deze Markeloër opgepakt 

door Richter David Berck en zijn helpers. Hij 

werd beschuldigd van plundering en roverij en 

opgesloten in Goor. Vervolgens werd hij 

overgebracht naar Oldenzaal. De rit over het 

karrespoor duurde de hele dag. Gerlach werd op 

het Galgenveld terechtgesteld, op welke wijze is 

niet bekend. Zijn lijk werd zoals gebruikelijk ter 

afschrikking op een rad gelegd. 

Op de brandstapel 

Er hebben in Twente een 

aantal geruchtmakende 

executies plaatsgevonden. De 

meest opzienbarende is 

misschien wel de vervolging 

en veroordeling tot de 

brandstapel van de Freules 

van Beckum. We schrijven 

1544. Hoewel dit niets te 

maken had met criminaliteit, 

maar gebeurde op 

godsdienstige gronden, toont 

het wel aan hoe wreed de 

straffen toen waren. 

Aanleiding was een schrijven 

van de Spaanse autoriteiten 

aan de Drost van Twente, 

Goossen van Raesfelt, over de 

beloning, die werd uitgereikt aan aanbrengers 

van wederdopers.  

Hoewel het de drost in tweestrijd bracht, lokte 

het geld en werden de dames gevangen 

genomen. Ze werden eerst naar Deventer 

gebracht. Toen ze niet tot andere gedachten 

waren te brengen werden ze overgebracht naar 

de gevankenis in huis Twickel. Ondanks de 

strenge verhoren bleven ze hun geloof trouw en 

na een gevangenschap van een half jaar werden 

de beide freules op het galgenveld tussen Goor 

en Delden op de brandstapel ter dood gebracht.  

Huttenklaas 

Wellicht de beruchtste Twentse misdadiger is 

Klaas Annink, betere bekend als Huttenklaas. 

Door reizende kooplieden te overvallen kwam 

hij aan de kost. Toen hij in 1775 een 

marskramer in Ambt Delden had doodgeslagen 

en uitgeschud werd hij gepakt. Annink werd 

naar de Galgenbult buiten Oldenzaal gesleept 

waar hij ten aanschouwe van veel publiek werd 

geradbraakt, terwijl hij eerst nog had moeten 

aanzien, dat zijn oudste zoon en mededader aan 

de galg bengelde en zijn vrouw aan de voet van 

hetzelfde schavot werd gewurgd. 

 

De Freules van Beckum op de brandstapel 
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 van anderen alle drie op Raden ten toon 

gesteld.” 

De laatste 

De laatste officiële Drost van Twente was 

Arend (Adriaan) van Raesfelt tot Elsen. Hij 

werd in 1790 gepromoveerd van markerichter 

tot Drost en bekleedde dat ambt van 1790 tot 

1795. Arend had in 1755 de havezate Effink, 

ook aangeduid met ’t huis te Elssen, gekocht. 

Het bezit van een Havezate was in die tijd van 

’de sleutel’ om toegang te krijgen tot hogere 

functies. In 1798 kwam de grondwet der 

Bataafse Republiek tot stand en werden de oude 

landrechten aan de kant gezet en vervangen 

door de wetboeken van Napoleon.  

~/~ 

De toenmalige ’s Hertogenbosche Courant 

publiceerde in 1774 een verslag, een deel 

daaruit: 

“Gister heeft de Landdrost van Twenthe ten 

aanschouwen van meer dan 20000 menschen, 

by deeze Stad doen executeeren drie 

Godvergeetene Booswigten, naamlijk Vader, 

Moeder en Zoon, welke zich aan verscheidene 

Dieveryen en twee gruuwzaame moorden 

hadden schuldig gemaakt, zynde eerst de 

Moeder gewurgt en toen de Zoon en daarna de 

Vader van onderen op beide levendig 

geradbraakt en voorts met dezelfde Byl, waar 

mede zy de moorden begaan hadden, met 

verscheidene slagen het hoofd en hersenen 

ingeslagen, vervolgens met een touw om den 

hals, door den Scherpregter en zyne helpers 

ieder na een Rad gesleept en aldaar ten afschrik 

Links loopt de Rijssenseweg van beneden naar boven, boven loopt van rechts naar links de 

Scholendijk. De slingerende winkelhaak is de Seinenweg. Het huis Effink van baron Arend van 

Raesfelt tot Elsen moet nabij de hoek rechtsonder aan de Seinenweg hebben gestaan. 

NB: Tot Effink hoorden de boerderijen Reef Jan, Seinen, Haikers, Schottelink, Hendertink, Wissink, 

Den Teemker, weduwe Loeink en Groot en Klein Letink. 
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Reizen en vakantie aan het 

begin van de 20e eeuw 

Regelmatig gingen Twentse fabrikanten op 

studiereis naar bijvoorbeeld Engeland of op 

zakenreis naar de afzetmarkt Oost-Azië. Begin 

twintigste eeuw was er al echt sprake van 

toerisme, al ging de overgrote meerderheid van 

de bevolking zelden of nooit op vakantie. Zij die 

wel gingen, hadden ook wat te besteden, 

goedkoop massatoerisme bestond nog niet. 

Vaak zocht men elkaar op in kuuroorden en 

wintersportplaatsen en verbleef daarbij in 

hotels. De aristocratie en welgestelden gingen 

vooral naar het buitenland.  

Tegelijkertijd kwam in Nederland een nieuwe 

vorm van toerisme op. Natuurliefhebbers en 

rustzoekers, meestal niet onbemiddeld, vierden 

hun vakantie in eigen land.  

Deze tijd was, achteraf gezien, voor de toerist 

een gouden tijd. Veel woeste grond was nog niet 

ontgonnen en dus was er gewoon veel meer 

‘natuur’ dan nu. De inheemse flora en fauna 

bevatte veel meer soorten dan tegenwoordig. De 

toerist had geen last van snelwegen, terwijl 

vrijwel elke plaats wel goed te bereiken was 

door de vele spoor-, tram- en buslijnen. 

Er waren veel meer hotels dan nu en overal 

uitspanningen om na of zelfs tijdens een 

wandeling ‘den dorst te lesschen’. 

Auto, trein en vliegtuig veranderden het reizen 

voorgoed. Men hoefde niet meer met paarden en 

gammele boten om lange afstanden te 

overbruggen. De dalende prijzen voor deze 

vervoersmiddelen, alsmede de toename van hun 

capaciteit en veiligheid, maakte dat vrijwel 

iedereen elk jaar op vakantie kon.  

 

Dagblad van het Oosten,  2 augustus 1933 

VEEL TOERISTEN TE MARKELO 

Door het mooiere weer der laatste dagen is het 

aantal bezoekers aan onze omgeving weer hoog 

geweest. Vele amateur- en ook 

beroepsfotografen, alsmede enkele 

kunstschilders ziet men de natuur intrekken om 

enkele van de vele mooie natuurmomenten vast 

te leggen. Nog enkele dagen kan men genieten 

van de wonderschoone vergezichten met hun 

massa’s korenschoven, die als poppen over het 

land zijn geordend. Talloos vele vreemdelingen 

zoeken verpoozing in de bosschen, waar de 

tenten voor een langer of korter verblijf worden 

opgeslagen, andere weer trekken naar de 

verbeterde Schipbeek om aan den thans breeden 

stroom te picknicken of te genieten van de 

watersport. Zelfs hoorde men noemen het woord 

In deel 2 komen we in de 20e eeuw, 

waarin steeds meer mensen de 

mogelijkheid en middelen krijgen om 

op vakantie te gaan. Vanaf midden 

jaren twintig is, naast een verblijf in 

hotels, het kamperen (in eigen land) 

in opkomst. Tot ongeveer 1970 neemt 

het kamperen – en daarmee het 

aantal campings – alleen maar toe. 

Voor het overgrote deel van de 

bevolking is dit dé manier van 

vakantie vieren. Na 1970 trekken 

steeds meer mensen naar het buiten-

land en nog weer later, vliegen we 

massaal naar een vakantiebestem-

ming in landen als Spanje en Turkije. 

Toerisme en 
Campings  

Deel 2 
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“stille strand” maar dan in de gunstigste 

beteekenis. 

Onze omgeving geeft voor “elck wat wils”. Te 

begrijpen is dan ook, dat de pensions hier ter 

plaatse overbevolkt zijn, omdat ons dorpje, 

gelegen tusschen een niet te overschatten 

natuurweelde, reeds vermaardheid heeft 

verkregen.  

Na de oorlog 

Ook in de eerste jaren na de oorlog gingen de 

Nederlanders vooral met vakantie in eigen land.  

Maakte de gegoede stand in het oude Egypte al 

tripjes, voor de meeste Nederlanders was een 

‘simpel’ dagje uit in 1950 nog een grootse 

gebeurtenis. 

Het jaarlijkse uitje van de ‘ouden van dagen’ 

van het dorp bracht de hele gemeenschap op de 

been. Auto’s werden gepoetst, broodjes 

gesmeerd en iedereen stond vanaf 

de stoep de ouderen uit te zwaaien. 

Die vertrokken vervolgens naar een 

uitspanning, een paar kilometer 

verderop. 

Van de massale vakantie-uittocht 

zoals we die nu kennen, was toen 

nog geen sprake. Laat staan dat de 

dorpelingen van de jaren vijftig zich 

iets konden voorstellen bij een term 

als ”vakantiestress”; de stress die 

ontstaat omdat we weg móeten 

(maar waar moet de kat heen en wat 

doen we met oma?).  

Vakantiedagen waren in de jaren 

vijftig nog helemaal geen recht; dat is het in 

Nederland pas sinds 1966. 

Interessant is dat veel Nederlanders hun eerste 

vakantiedagen te danken hebben aan de Duitse 

bezetters. In 1941 kregen ze voor het eerst recht 

op zes dagen vakantie per jaar, vastgelegd in 

hun cao. Soms zat daar ook al vakantiegeld aan 

vast. 

In het begin van de jaren zestig had de 

gemiddelde werknemer meer dan twee weken 

vakantie. En de wederopbouw had gezorgd voor 

een infrastructuur –wagenpark, wegen, later 

vliegvelden– die klaar was voor het 

`massatoerisme' naar het buitenland, dat zich 

tien jaar later zou ontwikkelen. De auto droeg 

hier nog het meest aan bij.  

Massatoerisme 

Maar wanneer was er nu voor het eerst sprake 

van `massatoerisme'? Dit is niet precies te 

zeggen doordat het proces heel geleidelijk 

verlopen is. Iets dat al veel op massatoerisme 

leek was een experiment van de 

supermarktketen Dirk van den Broek in 

Amsterdam. In 1964 werden geheel verzorgde 

tiendaagse vakanties aangeboden naar een 

gehuurd klooster in Murialdo in Italië, bij 

inlevering van kassabonnen. Enkele jaren later 

opende het concern een eigen reisbureau, waar 

men deze trip kon boeken. De ‘actie' uit 1964 

was uitgegroeid tot een onderneming. ‘Dirk van 

den Broek D-Tours’, sinds 1982 

Vergezicht vanaf de Markelose berg in 1938 

Markelose bejaarden een dagje op stap in 1965 
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boekingsbureau 

D-Reizen. In 

1965 vonden de 

eerste charter-

vluchten plaats. 

De eerste golf 

massatoeristen 

kwam op gang 

tussen 1970 en 

1973. Dat waren echte pioniers, die relatief 

weinig problemen ondervonden, omdat het 

avontuurlijk ingestelde mensen waren. De 

“volgers'' kwamen tussen 1973 en 1975; 

Nederlanders trokken massaal naar landen als 

Frankrijk en naar de Spaanse kusten.  

Aan de costa’s verrezen immense 

appartementen-complexen; eerst in Spanje, later 

in de Algarve en nog weer later in Turkije. In de 

jaren negentig volgden bestemmingen die nog 

verder van huis lagen; Cyprus, Tunesië, Israël. 

En nog verder ging het; naar Bali, de 

Dominicaanse Republiek, Florida. Inmiddels is 

er geen uithoek op aarde meer te vinden of er 

duikt een Nederlander naast je op. Als dàt geen 

massatoerisme meer is! 

 

Kamperen, een elitaire 

aangelegenheid 

Kamperen, tegenwoordig zomerse volkssport 

nummer één, is ooit begonnen als een behoorlijk 

elitaire aangelegenheid. De geschiedenis van het 

toeristisch kamperen begint eigenlijk bij de 

uitvinding van de fiets, vóór de auto het 

uitgelezen kampeervervoermiddel. Toen rond 

1880 de fiets met twee gelíjke wielen op de 

markt kwam, kon je er bagage op meenemen.  

De Engelse kleermaker T.H. Holding zag het 

gat in de markt en ontwierp eind negentiende 

eeuw de eerste lichtgewicht tentjes. Vergeleken 

bij nu waren ze niet echt licht, maar je kon ze in 

ieder geval wèl achter op de fiets meenemen.  

In 1906 richtte Holding de eerste ‘Camping 

Club’ ter wereld op. Een van de leden was de 

Nederlander Carl Denig, de naamgever van één 

van de bekendste Nederlandse buitensport-

winkels. Na de kampeerkunst in Engeland te 

hebben afgekeken, richtte Denig in 1912 een 

eigen club op: de Nederlandse Toeristen 

Kampeer Club (NTKC).  

Al was kamperen iets voor keurige jonge heren, 

dat wilde nog niet zeggen dat het ook algemeen 

was geaccepteerd. Zodra de eerste tenten in 

Nederland verschenen, kwamen er 

Benidorm Costa Blanca Spanje 

Zwarte zaterdag 

Bermtoerisme in de jaren ’50 en ‘60 

Kampeervakantie met gezin 
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 gemeentelijke verordeningen waarin kamperen 

als landloperij werd verboden. Spontaan met de 

tent erop uit trekken zat er nog niet in; wie 

wilde kamperen moest vooraf niet alleen 

toestemming vragen aan de landeigenaar, maar 

ook een vergunning aanvragen bij de 

desbetreffende gemeente. Maar ook mèt die 

vergunning werden kampeerders met argwaan 

bekeken, zeker als er vrouwen bij waren. Zij 

sliepen vanzelfsprekend gescheiden van de 

heren, maar je wist toch maar nooit.  

In Nederland werd het eerste officiële 

kampeerterrein in 1925 geopend bij Vierhouten. 

In de loop van de jaren twintig en in de jaren 

dertig ontstonden er snel meer.  

Camping Monte Bello 

In Markelo werd toen al enkele jaren 

gekampeerd bij Camping ‘Monte Bello’. Hier 

werden al in 1919 tentjes opgezet door 

kamperende padvinders, zoals in onderstaand 

krantenartikel te lezen is.  

Deze eenvoudige camping is natuurlijk ook 

meegegaan in de algemene ontwikkeling. De 

eenvoudige tentjes hebben voor een groot 

gedeelte ook hier plaats moeten maken voor 

vaste standplaatsen, die alle aangesloten zijn op 

riool, water en elektriciteit. Omstreeks 1963 

werden de sanitaire voorzieningen up-to-date 

gemaakt, terwijl er in 1970 een recreatieverblijf 

werd gebouwd. Deze laatste is in 2006 

vervangen door de Barg Hut, dat ook veelvuldig 

onderdak biedt aan Markeloërs die iets te vieren 

hebben of er een andere bijeenkomst houden.  

Camping De Hoch 

Een groep van plm. 100 jongeren van de 

Arbeiders Jeugd Centrale (AJC) kocht in 

1931 een stuk grond in het mooie 

natuurgebied rond de Friezenberg om er 

een kampeerterrein op te bouwen. Het 

terrein kreeg de naam ‘De Hoch’, naar het 

gebied de Hocht. 

In 1933 kwam ‘De Hoch’ in handen van de 

Stichting Zon en Vrijheid. Deze ging 

voortvarend te werk en er werden het 

Hochhuisje, toiletgebouwtje en een schuur 

Twentsch Zondagsblad   6-8-1919 

Sedert Zaterdag l.l. kampeeren op den Herikerberg, nabij de Belvedère bij “Monte Bello” 

een troepje padvinders uit Beilen (Drenthe). De jongelui “koken hun eigen potje”, wat 

hun glad van de hand gaat. Ze zien er allen frisch en gezond uit. We hooren dat ze plan 

hebben a.s. Vrijdag weer op te breken. 

Boerderij ‘Monte Bello’ in 1935 

Overzicht van camping ‘Monte Bello’ 
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voor opslag van 

stro gebouwd. 

Men sliep 

immers op stro. 

Na de oorlog 

moest het 

kampeerterrein 

bijna helemaal 

opnieuw 

ingericht 

worden, vrijwel 

alles was in de 

oorlog vernield. 

In 1952 werd 

een beheercommissie aangesteld door de 

Stichting Zon en Vrijheid. Er waren inmiddels 

al ca. 1600 overnachtingen. Het kampeerterrein 

werd groter gemaakt en de bebouwing 

verschillende keren vernieuwd en verbouwd. 

Rond 1970 waren de overnachtingen gestegen 

tot ca. 10.000. 

Na de perikelen rond de aanleg van de E8 werd 

in 1973 naastgelegen weidegrond gekocht voor 

uitbreiding van de camping. In 1985 volgt een 

uitbreiding met een nieuw groepsverblijf. 

In de loop van de jaren-90 nam de 

belangstelling voor kamperen, zeker van de 

jeugd, steeds meer af. De overheid had plannen 

om hier een rustgebied voor wild te maken en 

een ecoduct over de A1 te plaatsen. Dit werd in 

2000 gerealiseerd. De bebouwing op de 

camping werd afgebroken. Alleen het 

‘Hochhuisje’ werd behouden en verplaatst naar 

de Göttelaan en is nu in gebruik als 

verenigingsgebouw van IVN Markelo. 

Kamperen populair 

Kamperen werd steeds populairder, ook voor de 

minder welgestelde burgers. De vrije 

zaterdagmiddag deed zijn intrede en langzaam 

maar zeker nam het aantal vrije dagen toe. In 

1936 kwam er een systeem van kampeerkaarten, 

een verplichte registratie voor ieder die wilde 

kamperen. In 1939 kwam de uitgifte van deze 

kaarten in beheer van de ANWB, die zich tot 

dan toe nauwelijks had bemoeid met het 

fenomeen kamperen. Maar dat ging nu 

veranderen. 

Een tegenslag voor de kampeerders was alleen, 

dat tijdens de Duitse bezetting al in 1941 werd 

verboden zich ’s nachts in de openlucht te 

bevinden. Met de tent op pad gaan werd 

daardoor lastig, maar het kamperen bij de boer 

(in schuur of hooiberg) bloeide als nooit 

tevoren. Tot ergernis van fanatieke 

vooroorlogse kampeerders kwamen er hier ook 

mensen op af die zich niet bekommerden om 

kampeeretiquette, maar daarentegen in 

kamperen een goede manier zagen om aan eten 

te komen of de stad te ontvluchten. Daar moest 

wat aan gedaan worden. 

Camping de Bovenberg 

In 1937 liet Hendrik Jan Scholten al 

kampeerders toe op de in de zomer leegstaande 

deel. Dit beviel hem goed en zo werd er rond 

1954 een kampeerterrein naast de boerderij 

Dagblad van het Oosten  5-8-1947 

Het vreemdelingenbezoek aan onze 

plaats viert hoogtij. Alle pensions zijn 

doorlopend bezet terwijl practisch geen 

boerderij onbezet is met padvinders of 

andere groepen. Bovendien zijn in de 

naaste omgeving vele kamptenten opge-

slagen en dagjesmensen per auto of fiets, 

rijden af en aan zodat ons dorpje wat het 

verkeer betreft, haast een stadsaanzien 

heeft gekregen.  

Kamperen in de natuur op camping“De Hoch” 1972 
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gemaakt. Het boerenbedrijf werd in de loop der 

tijd afgebouwd; rond 1973 werd gestopt met 

melkvee en in 1994 ging het pluimvee de deur 

uit. De camping was inmiddels al uitgegroeid 

tot 70 plaatsen. Men had een grote vijver 

uitgegraven, welke sinds 1983 het predicaat 

“goedgekeurd natuurbad” kreeg. In de jaren-90 

werd er een tennisbaan aangelegd. Ook staan er 

enkele permanente huisjes. In 2004 is er een 

bedrijfsnatuurplan ingesteld, d.w.z. de 

beplanting wordt aangepast aan de 

oorspronkelijk voorkomende planten, zoals 

beuk, eik en hazelaar.  

Tegenwoordig is er in de gebouwen plaats voor 

zestig personen en het aantal kampeer plekken 

is uitgegroeid tot boven de honderd op het nu 

4½ ha omvattende terrein. De te ontvangen 

groepen zijn veelal families, schoolklassen, 

sport- en jeugdverenigingen. Sinds juni 2017 is 

er een nieuwe recreatieruimte met 

binnenspeelplaats, ’t Kakelhonk. Deze ruimte 

wordt ook gebruikt als vergaderruimte of voor 

kleine partijtjes tot ongeveer 50 personen. De 

derde generatie Scholten mag zich inmiddels 

campinghouder noemen. 

Kampeerkaart 

Direct na de bevrijding ging de ANWB aan de 

slag met het organiseren van kampeercursussen. 

Er waren natuurlijk wel regels waar ieder goed 

kampeerder zich aan diende te houden: geen 

lawaai, altijd decente kleding, geen ongehuwde 

stellen samen in één tent, rommel netjes 

opruimen... Zonder kampkaart kwam je nergens, 

maar er kwam nog iets 

bij: het kampeer-

paspoort. Wie met 

goed gevolg een 

kampeerexamen wist 

af te leggen mocht met 

het kampeerpaspoort 

op plekken staan waar 

de ‘gewone’ kamp-

kaarthouder niet was 

toegelaten. Zo’n 

paspoort kon je 

‘verdienen’ door drie 

weekends achter elkaar onder leiding van 

ANWB-mentoren te kamperen, of door een 

ANWB-oefenkamp succesvol af te ronden. 

In de loop van de jaren-50 werd kamperen 

razend populair. Tenten werden steeds 

comfortabeler en goedkoper, zeker toen begin 

jaren vijftig de grote warenhuizen begonnen met 

een eigen kampeerafdeling. Tegen het einde van 

de jaren zestig begon het animo voor de 

oefenkampen af te nemen. Kampeerders hadden 

geen behoefte meer aan betuttelende adviezen. 

Ze zochten het zelf wel uit. Jammer dan, als de 

scheerlijnen verkeerd stonden. Op 1 januari 

1974 verdween ook de kampkaart. 

 

Kampeercentrum 

Hessenheem 

Na de oorlog bracht het opkomend toerisme een 

groep ondernemers in Markelo in november 

1949 bijeen om “te komen tot oprichting van 

een kampeercentrum”. Men had in de Pothoek 

Kamperen bij de zwemvijver op camping de 

‘Bovenberg’ 

Luchtfoto van camping de Bovenberg 

Kamp(eer)kaart 
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een terrein van 30 ha op het oog aan de voet van 

de Herikerberg. Een 20-tal grondeigenaren was 

bereid z’n percelen voor vijf gulden per ha. te 

verhuren voor een periode van 25 jaar en een 

werkgroep, bestaande uit H. Klumpers 

(voorzitter), E.B. Roosdom (secretaris),  

W.H. Wissink (penningmeester) en de leden 

Chr. Aarsen, A.R. van der Wolde en A.W. 

Roosenburg, begon met de voorbereidingen. Op 

22 april 1950 werd de stichtingsakte bij notaris 

Teesselink getekend. De opening van het 

kampeercentrum was op 31 augustus 1950. 

Doel van het Kampeercentrum was vooral “Het 

bevorderen van het sociaal toerisme”.  

Enerzijds door te zorgen voor lage prijzen maar 

vooral ook door het organiseren van gezamen-

lijke activiteiten. Daarvoor was er een 

openluchttheater ingericht, dat plaats bood aan 

ca. 250 personen. Sfeervolle kampvuuravonden 

o.l.v. “Ome” Joop Noordendorp werden ook 

graag bezocht door de Markelose jeugd. De 

camping bleek een schot in de roos, regelmatig 

verschenen artikelen in de regionale pers en 

menig seizoen kwamen er 7.000 gasten. 

Door de voorspoedige groei kwam het bestuur 

tot de conclusie dat het, op een verantwoorde 

manier leiden van een dergelijk groot 

recreatiebedrijf, specialistische kennis vereiste. 

Commerciële exploitatie werd in het belang van 

Hessenheem beter geoordeeld. Beheerder 

Wallenburg kocht in 1972 de camping. Het 

batig saldo van deze verkoop werd belegd en de 

rente uit dit “Hessenheemfonds” wordt jaarlijks 

beschikbaar gesteld aan culturele 

gemeenschapsactiviteiten in Markelo. 

Kampeercentrum Hessenheem is in de loop der 

jaren uitgegroeid tot een buitencentrum met 

hoofdzakelijk vakantiehuisjes en 20 

kampeerplekken, alle voorzien van een eigen 

luxe sanitair-unit.  

 

Toen kampeercentrum Hessenheem werd 

gesticht, kreeg de wereldberoemde architect 

Gerrit Rietveld namens de bedrijven Albatros en 

De Vries Robbé de opdracht een zestal 

goedkope, maar ruime vakantiehuisjes te 

ontwerpen. Rietveld maakte bij zijn ontwerp 

gebruik van elke vierkante centimeter en 

daardoor boden zijn huisjes op 33 m² ruimte aan 

maar liefst acht personen. De meeste van die 

"Rietveldhuisjes" zijn ondertussen wegens 

verval gesloopt. Eén is er verbouwd tot kiosk bij 

het zwembad. Het zesde is in 1989 weer in de 

oorspronkelijke staat teruggebracht en door de 

eigenaren van de camping in 2008 geschonken 

aan het Nederlands Openluchtmuseum in 

Arnhem. 

~/~ 

Plaatsing van Rietveldhuisje op kampeercentrum 

Hessenheem. 2e van rechts is architect Rietveld 

Kampeergedeelte van buitencentrum Hessenheem 

zoals het er tegenwoordig uitziet 
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Namens Rijkswaterstaat was dr.ir. L.R. 

Wentholt verantwoordelijk voor de aanleg. Het 

kanaal werd gegraven voor een betere aanvoer 

van grondstoffen voor de Twentse textiel-

industrie (ruwe katoen) en voor de toevoer van 

steenkool uit de mijnen in Limburg. 

Werkverschaffing 

Op 12 maart 1930 werd door aannemer J. Prins 

van Wijngaarden uit Hattem begonnen met de 

aanleg van de hoofdtak. Met behulp van een 

baggermolen werd de eerste grond verplaatst bij 

Fort de Pol in Eefde. Bij de aanleg van het 

kanaal werd dus gebruik gemaakt van machines. 

Het Twentekanaal is een 

waterweg in de Nederlandse 

provincies Gelderland en 

Overijssel die de drie grote steden 

van Twente, Almelo, Hengelo en 

Enschede, aansluit op het 

landelijke netwerk van rivieren en 

kanalen. Vanwege de zijtak naar 

Almelo hanteert Rijkswaterstaat 

consequent de naam 

‘Twentekanalen’ (de officiële 

benaming luidt: Kanaal Zutphen-

Enschede en zijtak Almelo van de 

Twentekanalen. 

Twentekanaal 

Dit jaar is het 82 jaar geleden  

dat op 6 mei 1936 de hoofdtak van het 

Twentekanaal volledig is opengesteld voor de 

scheepvaart. 

Het Twentekanaal begint bij de IJssel ten 

noorden van Zutphen bij het dorp Eefde en 

loopt langs de plaatsen Almen, Lochem, 

Markelo (Stokkum), Goor, Delden en Hengelo 

naar Enschede. De loop van het kanaal is 

vrijwel parallel aan die van de spoorlijn Zutphen

-Enschede. Tussen Delden en Goor loopt er een 

zijtak naar Almelo. 

Beide kanalen (Zutphen-Enschede en het 

zijkanaal Delden-Almelo) worden beheerd door 

Rijkswaterstaat. Het kanaalpand Eefde-Delden 

is 33 kilometer lang, de zijtak Delden-Almelo 

meet 15 kilometer en de kanaalpanden Delden-

Hengelo en Hengelo-Enschede hebben lengtes 

van respectievelijk 9 en 5 kilometer. De totale 

kanaallengte is daardoor 65 kilometer. 

Hoewel het eerste plan voor een kanaal naar 

Twente al stamt uit het midden van de 19e 

eeuw, werd met de aanleg van het kanaal pas 

begonnen in 1930, na een kwart eeuw 

onenigheid over acht verschillende ontwerpen. Werkverschaffing 
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Nadat er honderden hectares grond waren 

aangekocht en onteigend (in Markelo 475 

percelen, waaronder 17 huizen), begon men bij 

Zutphen aan de IJssel en vandaar werd in 

vakken het kanaal uitgegraven.  

Vooruitlopend op het graven werden de 

kunstwerken aangelegd. De sluizen, de 

onderdoorgang van de Schipbeek en de diverse 

bruggen. Door de crisis is in het kader van 

werkverschaffing echter bijna 14 kilometer van 

Lochem via Markelo naar Goor door werklozen 

met schop en kruiwagen gegraven. Dat het 

zwaar werk was wel duidelijk. Er zaten 

werklozen bij die een kantoorbaan hadden 

gehad, maar die nu een schop in hun handen 

geduwd kregen en de eerste dagen vaak met 

kapotte, bloedende handen aan het graven 

waren. Maar men had geen keus. Het was of 

graven of geen brood op de plank. De eerste 

brug die gereedkwam, was de Markelose. In 

1933 was het vak Zutphen-Lochem al gereed. 

Op 1 juli 1933 werd de eerste mijlpaal bereikt. 

Het sluizencomplex bij Eefde werd geopend 

met een sobere ceremonie. In 1934 het vak 

Lochem-Markelo en in 1935 was Goor bereikt. 

Vlakbij Goor bleef een dam liggen omdat de 

spoorlijn Neede-Nijverdal, die op de nominatie 

stond om gesloten te worden, nog steeds 

functioneerde. Pas een jaar later, toen men 

Enschede al had bereikt, werd de spoorlijn 

opgeheven en kon de dam worden 

doorgestoken. 

De vakken tussen Zutphen en Lochem en de 

vakken vanaf Goor werden met behulp van een 

excavateur uitgegraven. Stoomlocomotieven 

trokken de treintjes waarmee het afgegraven 

zand werd vervoerd. Ook werden veel paarden 

ingezet. Bekend is dat één van de paarden van 

transportbedrijf Wolberink hierbij is 

verdronken. Tijdens de graafwerkzaamheden 

waren veel geologen actief om de verschillende 

grondlagen die tevoorschijn kwamen te 

analyseren. Ze konden hun hart ophalen, vooral 

in het gebied waar met de hand werd gegraven 

en vele bodemvondsten tot op 14 à 16 meter 

diepte een zeer goed inzicht verschaften in de 

geschiedenis van de Markelose bodem. 

In 1938 was het kanaal gereed. In 1953 kwam 

de verlenging van de zijtak naar Almelo klaar, 

zodat ook de Almelose haven en het Overijssels 

kanaal Almelo-De Haandrik aangesloten waren 

op het Twentekanaal. 

De excavateur graaft het kanaal uit in 1932 

Twentekanaal bij Enschede 

Arbeiders, onder hen ook Markeloërs, bij het graven 

van het Twentekanaal 
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Scheepvaart en  

waterhuishouding 

Het kanaal werd niet alleen voor een betere 

aanvoer van grondstoffen gegraven maar kreeg 

ook de functie van het op peil houden van het 

water. Meestal werd en wordt er overtollig 

water afgevoerd. In het verleden traden met 

name de riviertjes de Berkel, de Regge en de 

Schipbeek regelmatig buiten hun oevers. 

Tegenwoordig is het steeds vaker nodig om bij 

droogte ook water van de IJssel in te laten. 

Dat het kanaal twee belangrijke functies kreeg 

was bijzonder in die tijd. Gemengde kanalen 

waren uit den boze, want dat zou strijdig zijn 

met de belangen van de scheepvaart. De 

plannen werden dan ook in eerste instantie 

afgekeurd, waarna een lange discussie volgde 

tussen het Rijk, Rijkswaterstaat en regionale 

overheden en andere belanghebbenden. Een 

hoofdingenieur van de provinciale waterstaat 

van Overijssel slaagde erin de plannenmakers 

bij Rijkswaterstaat te overtuigen. Een belangrijk 

moment in de Nederlandse 

waterbeheergeschiedenis. Uiteindelijk speelde 

de afwateringsfunctie zelfs een cruciale rol in 

het besluit om de aanleg van het kanaal 

doorgang te laten vinden. Dit stond ter discussie 

door de crisis. Onderzoek toonde echter aan dat 

een verbeterende waterafvoer een hoog 

rendement gaf. 

Succes van een mislukking 

Met de openstelling van het kanaal werd het 

mogelijk om met grotere schepen en dus met 

meer vracht te varen. Daarvoor kon er slechts 

met erg kleine schepen op riviertjes als Regge 

en Schipbeek en bij een hoge waterstand op de 

beken worden gevaren. Grotere steden als 

Hengelo en Enschede waren tot de openstelling 

nog helemaal niet over het water te bereiken. 

Het zou echter nog jaren duren voordat het 

kanaal effect had op de industriële ontwikkeling 

in de regio. In een studie naar de geschiedenis 

van het Twentekanaal wordt zelfs gesproken 

van het ‘succes van een mislukking’, omdat het 

verwachte effect in eerste instantie uitbleef. Ook 

nu wordt het kanaal volop door de binnenvaart 

gebruikt. Ook de recreatievaart maakt inmiddels 

volop gebruik van de Twentekanalen. 

Bruggen  

De technische werken van het kanaal, bestaande 

uit 3 sluizen met gemalen en 27 vaste bruggen De zijtak Delden-Almelo 

Het Twentekanaal vanaf een brug 

Karakteristieke betonnen boogbrug over het 

Twentekanaal 
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die werden gebouwd voordat het kanaal was 

gegraven, getuigen van veel vakmanschap in de 

vroegere jaren. Het was een fraai gezicht om die 

kale bruggen in het landschap te zien staan. Het 

waren vaak karakteristieke witte betonnen 

boogbruggen, die kenmerkend zijn voor het 

Twentekanaal. Alleen de lichtere bruggen waren 

van een eenvoudige ijzeren balkconstructie. De 

brug in de Stationsweg, genaamd de Markelose 

brug, werd in mei 1940 door het Nederlandse 

leger opgeblazen. Een groot deel van de 

bruggen werd in de oorlog vernield door 

bombardementen; de brug bij Exel zelfs 

tweemaal. 

De verbinding tussen de oevers bij de 

Markelose brug werd vanaf oktober 1940 tot 

augustus 1942, toen de noodbrug, die eerst 

dienst had gedaan in Goor, was geïnstalleerd, 

onderhouden door een pontje dat naast de haven 

lag. Die noodbrug werd in maart 1944 weer 

verwijderd omdat toen de oude brug was 

De in 1940 ook vernielde brug in de Diepenheimsedijk 

hersteld. Niet voor lang want ruim een jaar later 

werd die nieuwe brug weer vernield, nu door de 

terugtrekkende Duitsers. En opnieuw werd een 

pontveer ingeschakeld. In juni 1946 werd er een 

tijdelijke vaste brug (de zogenaamde Dorrebrug) 

gebouwd. De Stationsweg werd daartoe met een 

bocht over deze brug geleid. Pas in 1962 werd 

de tijdelijke brug vervangen door de definitieve 

brug die er nu nog ligt. Deze werd op grote 

drijvende bokken vanaf Zutphen over het kanaal 

aangevoerd. 

Landelijke inpassing 

Er wordt wel gezegd dat de aanleg van de 

Twentekanalen de grootste menselijke ingreep 

is die ooit in het landschap van Oost-Nederland 

is gedaan. Bij de aanleg werd dan ook 

zorgvuldig rekening gehouden met het 

landschap. Projectleider Ir. Wentholt van 

Rijkswaterstaat vond dat heel belangrijk. Oud-

minister van Waterstaat, de heer Van Lidth de 

Jeude, schreef hierover in zijn voorwoord van 

het Gedenkboek Twenthekanaal (1936): 

“Voorts moesten uit esthetisch oogpunt uit dit 

kanaal, dat één van de mooiste streken van 

Nederland doorsnijdt, zeer hooge eischen 

worden gesteld”. 

Overbrugging van grote hoogteverschillen en 

doorsnijding van landgoederen en dorpen 

Het overzetveer nabij de haven van Markelo met in 

het midden de timmerlieden J.H. en J.W. Dijkink, links 

J.W. Eertink en rechts veerman D.G. Jansen Overzettarieven of… 2 sigaretten 
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werden waar mogelijk vermeden. Deze 

ontwerpprincipes zijn nog altijd goed 

herkenbaar in het landschap en zijn in 2014 

geborgd in een visie voor ruimtelijke kwaliteit: 

IN KADER 

 Het Twentse idyllische landschap is 

leidend; 

 De kanaaldijken blijven laag, zodat het 

landschap als het ware doorloopt en het 

kanaal geen visuele barrière vormt; 

 Toepassing van natuurlijke oevers ter 

hoogte van ecologische waardevolle 

structuren; 

 Beplantingsvrije kades ter hoogte van 

bosschages en landgoederen; 

 Bij open landschappen bomenrijen 

handhaven en/of herplanten; 

 Bruggen en sluizen dienen beeldbe-

palende herkenningspunten te blijven. 

 

Verbreding, verdieping en  

onderhoud van de bruggen 

Het kanaal werd tussen 2004 en 2007 (fase 1) 

tot sluis Delden verbreed en verdiept. Dat 

betekent dat een groot Rijnschip (max. 11,50 

breed, een diepgang van 2,80 meter en een 

lengte van 110 meter) op het kanaal kan varen. 

De diepte van de vaargeul wordt evenwel 

gespecificeerd als 5 meter, terwijl de 

drempeldiepte bij de bovendeuren van alle 

schutsluizen 3,75 meter beneden kanaalpeil 

bedraagt. Tussen 2017 en 2020 (fase 2) wordt 

het kanaal van Delden tot Enschede aangepakt. 

Dan kunnen de grotere schepen ook met een 

diepgang van 2,80 in Enschede komen. In Eefde 

wordt een tweede kolk bijgebouwd en wordt het 

kanaal van de Gelderse IJssel tot Lochem 

bevaarbaar met een diepgang van 3,50 meter, 

mits de waterstand op de IJssel dit toelaat.  

Tegelijk met het uitgraven naar een grotere 

diepte werd het kanaal plaatselijk ook verbreed. 

Zo is tussen Goor en Delden de breedte vergroot 

van 40 naar 51 meter. Hierbij werden meteen 

ook zogenoemde natuurvriendelijke oevers 

aangelegd. Daar kunnen bijvoorbeeld te water 

geraakte reeën weer uit het water komen. Het 

zand dat werd uitgegraven is door 

Rijkswaterstaat direct hergebruikt bij de aanleg 

Nieuwe brug over het Twentekanaal als onderdeel van 

het nieuwe tracé van de N348 in Zutphen en Eefde 

Werzaamheden aan de sluis in het Twentekanaal bij 

Delden 

Opening van de tijdelijke brug in 1946.  

Op de wagen links A.J. Beltman, G. Beltman en 

H. Beltman-Wissink, op de fiets met melkbussen  

H.J. Stoelhorst, versierde wagen J. Rengerink 
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 van een nieuw stuk snelweg bij Almelo, terwijl 

zwerfstenen die bij de verbreding bovenkwamen 

weer bij de aanleg van bodem en oevers 

gebruikt werden. 

Veel verouderde bruggen worden afgesloten om 

gerenoveerd te worden. De renovatie houdt in 

dat de bruggen 15 tot 20 centimeter gelift 

worden. Dit komt de doorvaart van grotere 

Rijnschepen ten goede. Deze werkzaamheden 

duren nu nog steeds voort. Dit betekent dat een 

brug voor onderhoud ongeveer vijf weken is 

afgesloten en dat het verkeer moet omrijden om 

op de plaats van bestemming te komen. Tijdens 

deze renovatie wordt er een nieuwe laag beton 

of asfalt aangebracht. De brug over het 

Twentekanaal bij Lochem is tot op heden nog 

niet gerenoveerd. Deze werd in 1945 door de 

Canadezen in elkaar geschroefd (het is een soort 

meccano-bouwpakket) en was bedoeld voor 

tijdelijke dienst. Die dienst duurt nu nog steeds 

voort. Voor de veiligheid staan er aan 

weerszijden van de brug stoplichten om het 

verkeer om beurten de brug over te steken.  

Viswater 

Het kanaal is een belangrijk kanaal voor de 

sportvisserij. Het staat bekend als een van de 

beste stekken in de wijde omgeving en vissers 

uit heel het land gooien hier hun hengeltje uit. 

Bekende stekken zijn de zwaaikommen, 

bruggen en de sluizen.  

Op het kanaal sluiten een aantal beken aan die 

hun water via het kanaal afvoeren; ook hier zijn 

goede stekken te vinden. De kanten van het 

Twentekanaal zijn beschoeid. Vlak tegen de 

beschoeiing aan is het water vrijwel overal 

meteen vrij diep. De bodem is vrij stevig.  

Ondanks de monotone rechtheid van het kanaal 

is de omgeving van het water prachtig. 

Denk wel met vissen aan de grote schepen die 

hier voorbij kunnen komen. Zeker vanuit 

visboot of kajak en bellyboat moet je goed 

opletten. Anderzijds geven grote schepen 

gewoon ook vaak het moment van vangen aan; 

als de bodem los wordt gewoeld door schepen 

worden vissen actief.  

Bereikbaarheid 
Het viswater van het 

Twentekanaal is 

uitermate goed 

bereikbaar. Vaak lopen 

er wegen parallel langs 

het kanaal waar er zelfs 

gevist kan worden met 

de auto achter je. 

Vissoorten 
De meest voorkomende 

vissoorten zijn brasem, 

blankvoorn en kol blei. 

Naast deze veel 

voorkomende vissoorten 

zijn ook de snoekbaars 

en roofblei goed vertegenwoordigd. Ook andere 

soorten als baars, ruisvoorn worden hier 

gevangen en natuurlijk is het Twentekanaal ook 

een stek die door veel karper vissers  uit het hele 

land wordt bezocht. 

Vergunningen en rechten 
Het Twentekanaal is vanaf 2010 opgenomen in 

de landelijke lijst van viswateren. Dit geldt ook 

voor de Bolksbeek en een aantal aanliggende 

beken. 

~/~ 

Een vrachtwagen rijdt over de pas gerenoveerde brug over het Twentekanaal bij 

Markelo 
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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 kreeg, over zaken 

als zure melk, vuile watjes, toege-

paste kwaliteitskorting en dergelijke. 

Maar, omdat de meeste mensen 

pas in de jaren zestig van de vorige 

eeuw telefoon kregen, werden 

bezwaren en klachten in de periode 

daarvóór schriftelijk kenbaar 

gemaakt. De brief op de volgende 

pagina dateert van rond 1930. 

Arend Jan Sligman 

Kwaliteitszorg op 

de Coöperatieve 

Zuivelfabriek 

Markelo 

3  . 

Eens meer dan alleen maar een fabriek 
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Ruim 400 jaar geschiedenis 

We hebben na kunnen gaan dat op de huidige 

locatie van het Kaasplein in de 16e eeuw een 

boerderijtje is gebouwd, waarvan we weten dat 

het in 1601 bewoond werd door ene Brinck 

Willem. Het boerderijtje werd het laatst 

bewoond door familie Vossebelt/Klein Teselink. 

In 1906 werd het oude Brinkert namelijk 

verkocht aan Jan Wolter Stokkentreeft, die het 

sloopte en er –na wat grondruil met de 

gemeente– een tuin van maakte. 

De grond náást 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 de 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, die na de 

oorlog door de overheid werd belast 

met het herstel van de Joodse 

eigendommen, kocht het pand terug 

van Klumpers en betaalde met de 

opbrengst het restant van de hypotheek 

die de familie Cohen in Markelo nog 

had openstaan. Het pand werd door de 

heer Godschalk doorverkocht aan de 

Coöperatieve Zuivelfabriek Markelo, 

Op donderdag 22 maart 2018 werd 

door de Markelose afdeling van 

’Vrouwen van Nu’ de boom geplant, die 

zij ter gelegenheid van hun 70-jarige 

bestaan, symbolisch hadden aan 

geboden aan het project ‘Mooi 

Markelo’. Op de heuvel ‘de Es’ bij de 

entree van het Kaasplein heeft deze 

boom een prachtig plekje gekregen. 

Tijdens deze handeling kwam naar 

voren dat de boom eigenlijk geplant 

was in de vroege tuin van ‘Oabrahams’. 

Niemand kon vertellen wie of wat 

Oabrahams eigenlijk was. De redactie 

van dit blad heeft daarom gemeend 

om de geschiedenis van het huidige 

‘Kaasplein’ wat nader te belichten.  

Oabrahams’ 

tuintje 

Uitsnede van kaart van dorpskern getekend ca. 1800 door 

landmeter Warmelink 
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 die het vervolgens sloopte ter verwezenlijking 

van haar uitbreidingsplannen. 

Een ander boerderijtje dat vroeger op het 

huidige kaasplein stond was het Roolves 

(Roolfs). Dit is waarschijnlijk begin 1700 

gebouwd. Het stond op de plaats tegenover het 

toenmalige Café Wapen van Markelo 

(Oabrahams). In 1915 is de familie Roolfs  

(nu Dijkjans) verhuisd naar de Taets van 

Amerongenstraat en is het boerderijtje 

aangekocht door de familie Leunk, uitbaters op 

Oabrahams (het huidige café-restaurant Wapen 

van Markelo). Deze heeft de boerderij gesloopt 

en er een plantsoen met terrasje aangelegd. Het 

weggetje dat vroeger achter de oude 

zuivelfabriek langs liep, werd Roolfs Steegje 

genoemd als herinnering aan deze boerderij.  

Oabrahams 

Het Wapen van Markelo was vroeger het 

logement Oabrahams. Dit logement is 

vernoemd naar Abraham, de stichter van het 

logement. Abraham was een zoon van Gerrit 

Lodeweges uit het Duitse Gronau. Hij was 

waarschijnlijk één van de zogenaamde 

kiep’keerls of marskramer die door de streek 

trok om hun handelswaar aan de man (of noch 

liever aan de vrouw) te brengen. Vermoedelijk 

beviel het hem hier goed, want hij vestigde zich 

definitief in Markelo. 

Abraham trouwde drie keer. De eerste keer met 

Berentje Gesselick uit Delden. Uit dit huwelijk 

werd in 1687 Roelof Willem geboren, de 

stichter van het boerderijtje Roolfs. 

Uit het tweede huwelijk, met Swaentje Horsting 

uit Haaksbergen, werd in 1702 Hendrik 

Lodeweges geboren, die in 1729 trouwde met 

Geesken Kocks en het Oabrahams voortzette. 

Achtereenvolgens woonden op het Oabrahams 

Gerrit Lodeweges, geboren in ca. 1738 en Arent 

Lodeweges, geboren 1782, gehuwd met Maria 

Jans/Bloemendal/Sagebrink. 

Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren, 

waarvan Aaltje, geboren in 1821, op het 

Oabrabahams bleef en trouwde met Gerrit 

Hendrik Meenderink. 

Dit echtpaar krijgt twee kinderen waarvan de 

oudste Wilhelmina Maria (Mina), geboren in 

1855, op het logement blijft. Zij trouwt in 1883 

met Wolter Jan Leunk. Na het overlijden van 

Wolter Jan zette Mina het logement voort. Bij 

de toenmalige generatie stond ze bekend als 

‘tante Mina’1. 

Firma Stokkentreeft. 

De weg naar Goor, oorspronkelijk 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 in de richting van 

het gemeentehuis (het huidige Beaufort), waar 

Erve Roolfs omstreeks 1910 

1 
In het boek “Markelo, Dorpsgeschiedenis” dat door de 

Stichting Heemkunde Markelo (SHM) in 1998 is 
uitgegeven, staat een uitgebreide beschrijving van het 
pand Oabrahams en de omgeving. Dit boek is 
uitverkocht, maar SHM is voornemens een volledig 
bijgewerkte herdruk ter hand te nemen. 

Oabrahams omstreeks 1900 
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 nu de Goorseweg 

ligt. 

De naam Keunnink 

zou ontstaan zijn, 

omdat in de Franse 

tijd Koning 

Lodewijk (broer van 

Napoleon) deze weg 

passeerde.  

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 voor zijn handelswaar gebouwd.  

Naast het Papendries stond een woonhuis dat 

heette “t Kwaks”. In 1767 woonde hier Adolf 

Kwak (ook wel geschreven als Quack). De 

dochter van Adolf, Hendrika, trouwde met 

Hendrikus Warmelink en na zijn overlijden 

trouwde zij 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 

stel op ’t Kwaks wonen. Bij een 

boedelscheiding binnen de familie Van Dam 

(1871), werd het huis verkocht aan de firma 

Stokkentreeft. 

Tegelijk met de aankoop van dit perceel begon 

Stokkentreeft zijn veevoederhandel. Op de 

plaats van het aangekochte huis verrees een 

pakhuis. De schuur van het vroegere Kwaks 

moest plaats maken voor een lijnkoekenmolen, 

die overigens in 1891 al weer werd afgebroken 

en werd vervangen door een woning. In 1894 

werd een deel van het pakhuis omgebouwd tot 

stoom-boterfabriek, waarmee de zuivelindustrie 

in Markelo was geboren. 

In 1907 verkocht de firma Stokkentreeft het 

gehele complex aan de –toen pas opgerichte– 

Coöperatieve Landbouwvereniging. 

In 1921 heeft men besloten de zuivelfabriek en 

de aankoopvereniging van elkaar te scheiden. 

Begin 1950 werd besloten om over te gaan tot 

de bouw van een kaasfabriek en op 7 mei 1951 

kon de eerste kaas worden gemaakt. Na talrijke 

fusiebesprekingen met Holten en 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 

door Coberco overgenomen en was met dit 

besluit een einde gekomen aan een periode van 

63 jaar zelfstandigheid. In 2000 haalde Coberco 

de zuivelproductie in zijn geheel weg uit 

Markelo. Het enige wat in Markelo nog 

herinnert aan de zuivelindustrie zijn enkele 

restanten van de fabrieksbebouwing en de naam 

Kaasplein. 

~/~ 

Luchtfoto, gemaakt in 1934, met vooraan de tuin van 

Oabrahams, tegenoven het toenmalige Wapen van 

Markelo. Hier stond vroeger het boerderijtje van Roolfs. 

Uitbaatster Tanta Mina bij de 

ingang van haar Cafe. Foto 

omstreeks 1926 
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Aan de hand van een denkbeeldige wandeling door het gebied van de vroegere marke 

Kerspel Goor worden in dit omvangrijke boek van ruim 600 pagina’s alle panden –ruim 165 

stuks– die we passeren in ogenschouw genomen. Vragen die we ons daarbij stellen zijn: 

wanneer en door wie zijn die gebouwen gesticht, wie waren achtereenvolgens de eigenaren, 

wie hebben er in de loop der jaren gewoond, welke (neven)beroepen werden er uitgeoefend, 

van welke boerderij kwam de ‘introuwende partij’, hoe heeft de omvang van het bedrijf zich 

in de loop der jaren ontwikkeld enz. 

De wandeling is opgedeeld in een vijftal etappes, elke etappe is in een hoofdstuk gevat: 

1. Heeckeren, Zenkeldamshoek en Gijminkshoek. 

2. Hengelerhoek, Moerwinkels- en Boswinkelshoek. 

3. Doeschotterhoek, Wegdammerhoek en Kevelhammerhoek. 

4. Aschpotterveld en Koningshoek. 

5. Weldam e.o. en Waterhoek. 

Behalve de beschrijvingen van de boerderijen en andere panden zijn er verhandelingen 

opgenomen van meer algemene aard, zoals: 

DE MARKE KERSPEL GOOR 

Aankondiging 

z.o.z. 

Onder deze titel brengt de Stichting Heemkunde Markelo binnenkort weer een 

nieuw boek op de markt. Na de zo succesvol verlopen uitgaven van de boeken 

“Markelo Dorpsgeschiedenis” in 1998, “De Marke van Stockum” in 2001,  

“De Marke van Marckelo” in 2005, “De Marke van Hericke” in 2009 en  

“De Marke van Elsen in 2015, wordt nu de 

geschiedenis van de marke Kerspel Goor belicht. 
 

U wordt hierbij in de gelegenheid gesteld in te schrijven op dit boek. 

Voorinschrijvers kunnen het bestelde boek tegen contante betaling van € 25,– 

(pinnen niet mogelijk) afhalen bij:  

Buurtschapshuis Kaspel, Haaksbergerweg 3, op 

Vrijdagavond 19 oktober tussen 17.00 en 21.00 uur 

Zaterdag 20 oktober tussen 10.00 en 16.00 uur 

Dinsdagavond  23 oktober tussen 18.00 en 21.00 uur 

of bij: Stichting Heemkunde Markelo, Kerkplein 41 

elke dinsdag- en donderdagmorgen vanaf 23 oktober 

 

Vanaf 20 oktober is zonder voorinschrijving het boek te koop  

voor € 27,50 bij: 

Boekhandel Prins, Grotestraat 16 in Markelo, 

The Read Shop, Grotestraat 101 in Goor en 

Stichting Heemkunde Markelo, Kerkplein 41 in Markelo (alleen op  

dinsdag– en donderdagmorgen). 

Eventuele verzendkosten bedragen € 7,– 
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 De geschiedenis van de marke en van de onderscheiden buurtschappen   • Het grootgrondbezit    

• De vele havezaten in Kerspel Goor   • De bestuurlijke ontwikkelingen en de vele grenswijzigingen 

rond Kerspel Goor   • De ontwikkeling van de wegen en de vele waterlopen   • Duizend jaar 

landbouwgeschiedenis   • De geschiedenis van de lagere school   • De kerkelijke ontwikkelingen    

• De overtocht van de Polen over het kanaal   • Het Lunapark in het Weldam  etc. 

Per wandeletappe / hoofdstuk zijn van het betreffende 

gebied kaarten opgenomen met de situaties in 1832 en  

in 2002. Het boek “De Marke Kerspel Goor” is 

geïllustreerd met honderden foto’s van panden en 

bewoners van de vroegere marke. Voorts zijn er vele 

krantenknipsels opgenomen die sinds het eind van de 

19e eeuw over dit gebied zijn gepubliceerd.  

Dankzij de financiële toezeggingen van onze sponsoren, 

hebben we de prijs van het boek op een aanvaardbaar 

niveau kunnen houden. 

De te drukken oplage is beperkt en er wordt geen herdruk overwogen !!  

Voorinschrijvers dienen hun bestelling voor 19 oktober bij voorkeur te melden via onze 

website:  www.stichtingheemkundemarkelo.nl  

of per email:  secretaris@stichtingheemkundemarkelo.nl  

Voorinschrijvers die niet over internet of email beschikken kunnen hun bestelling telefonisch 

melden of middels onderstaande bestelbon kenbaar maken. Volledig ingevulde bestelbon kan 

worden bezorgd of verzonden aan één van onderstaande adressen:  

Buurtschapshuis Kaspel,  Haaksbergerweg 3,  7475 MD  Markelo 

Stichting Historisch Goor,  Stationslaan 3,  7471 AP  Goor 

Stichting Heemkunde Markelo, Kerkplein 41,  7475 AE  Markelo 

L. Ensing, Ovinksweg 4a,  7475 SB  Markelo  0547-363003 

G.J. Leferink, Tolweg 57,  7475 BH  Markelo  0547-361890 

A. Vedders,  v. Hogendorplaan 24, 7241 HG  Lochem  06 55342122 

K. Janzen,  Pr. Beatrixstraat 19, 7475 AP  Markelo  0547-274146 

J. Stoelhorst,  Goorseweg 6,  7475 BD  Markelo 0547-361612 

BESTELBON BOEK ‘De Marke Kerspel Goor’.  

Ondergetekende bestelt hierbij ….. exemplaren van het boek “De Marke Kerspel Goor” 

voor de prijs van € 25,– per stuk. 

Naam:  ……………………………………….  

Adres:  ……………………………………….  

Postcode, plaats: ……………………………………….  

Telefoonnr.:  ……………………………………….  

Datum: …………………… Handtekening:  …………………………………… 

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

 

http://www.stichtingheemkundemarkelo.nl
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Stichting Heemkunde Markelo 

Privacyverklaring d.d. 23 mei 2018 
Stichting Heemkunde Markelo, gevestigd aan Kerkplein 41, 7475 AE  Markelo, is 

verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

Contactgegevens: 
 Stichting Heemkunde Markelo 

 Kerkplein 41 

 7475 AE  Markelo  

 https://www.dehofmarken.nl/markelo  

 privacy@stichtingheemkundemarkelo.nl  

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Stichting Heemkunde Markelo verwerkt onderstaande persoonsgegevens doordat u 

gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt: 

 Voor- en achternaam 

 Geslacht 

 Adresgegevens 

 Telefoonnummer(s) 

 E-mailadres 

 Bankrekeningnummer 

 Contributiebedrag 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij 

persoonsgegevens verwerken 
Stichting Heemkunde Markelo verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de 

overeenkomst voor de volgende doelen: 

 Het afhandelen van uw betaling 

 Verzenden van ons periodiek en onze nieuwsbrief 

 Verzenden van uitnodigingen voor bijeenkomsten 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Stichting Heemkunde Markelo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig 

is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Zodra het donateurschap wordt beëindigd en alle daarbij horende acties zijn afgehandeld 

worden de persoonsgegevens verwijderd. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 
Stichting Heemkunde Markelo deelt uw persoonsgegevens niet met derden. 

 

Privacyverklaring, pag. 1 van 2 
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Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Stichting Heemkunde Markelo gebruikt op haar website functionele en analytische cookies. 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 

opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 

Stichting Heemkunde Markelo gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. 

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw 

voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website 

goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. 

Daarnaast gebruikt Stichting Heemkunde Markelo analytische cookies en deelt deze 

cookiegegevens met Google. De analytische cookiegegevens zijn geanonimiseerd. Deze 

bevatten dus geen persoonsgegevens die traceerbaar zijn naar een persoon. Met Google heeft 

Stichting Heemkunde Markelo een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor 

eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Stichting 

Heemkunde Markelo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting 

Heemkunde Markelo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

U kunt een verzoek hiertoe sturen naar:  privacy@stichtingheemkundemarkelo.nl 

 

Stichting Heemkunde Markelo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een 

klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan 

via het volgende internet adres: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Stichting Heemkunde Markelo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt 

passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste 

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw 

gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op 

via:  privacy@stichtingheemkundemarkelo.nl 

 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring 
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze 

website worden gepubliceerd. 
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