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“Het kan wel” 
Als telg uit een gezin met 13 kinderen 

moest Henk Markman al jong aan de 

slag. De leergierige Nieuwkoper laveerde 

zich behendig door verschillende crises 

heen, liet en passant diverse bedrijven 

het levenslicht zien en schreef een 

aantal opzienbarende uitvindingen op 

zijn naam. Bijvoorbeeld op het gebied 

van legionellapreventie. In gesprek 

met een 76-jarige, die nog steeds op 

ontdekkingsreis is. Een doener én prater 

pur sang.

Drs. W. (Wietse) Buma, Merlijn Media BV

Enigszins in de luwte van de Randstad ligt bungalowpark Zomerlust. Het 
is omgeven door een vogelparadijs, eindeloze weilanden en dorpskernen 
waar je in een ademteug doorheen fietst. Een ideale omgeving voor 
Henk Markman om in alle stilte te werken aan zijn uitvindingen. De 
gedreven zeventiger is nog vrijwel elke dag te vinden in de werkplaats 
achter zijn huis. Ook vandaag, als hij demonstreert hoe hij kunststof 
profielen maakt op zijn draaibank.

Avontuurlijk en leergierig
Markman vond de MULO maar niks. “Als ik naar buiten keek en de trein 
voorbij zag rijden, dan dacht ik: ‘zat ik er maar in’.” Al snel verkoos hij het 
werkzame leven boven het regulier onderwijs en ging hij op goed geluk 
aan de slag bij een cv-installatiebedrijf. Een gouden greep, naar al snel 
bleek. “Het was stevig doorbeunen. Overdag op pad en ’s avonds privéles 
van de eigenaar. Maar ik heb er veel van opgestoken en het was nog 
gezellig ook.” Ter aanvulling volgde Markman verschillende cursussen. 
Hij was nieuwsgierig, leergierig en wilde meer van de wereld zien. Na de 
cv-specialist volgde onder andere een Constructie- en Metaalbedrijf, de 
kustvaart, militaire dienst, een machinebouwer om uiteindelijk uit te 
komen op Installatiebedrijf Markman. Hij startte zijn eigen toko.

Installatiebedrijf
Hoewel hij werkzaam was tot in Zeeland aan toe, lag het zwaartepunt 

van zijn activiteiten in de omgeving. Het Groene Hart dus. Onder de 
klandizie van Markman bevonden zich dan ook veel tuinders, waar 
hij soms gigantische ketelhuizen voor aanlegde. “Wat ik miste aan 
expertise, huurde ik in.” Het is een gouden stelregel geweest, waar hij 
zich altijd strak aan heeft gehouden en die hem geen windeieren heeft 
gelegd. Op een gegeven moment had hij 10 werknemers, waaronder 5 
inleenkrachten. En toen kwam de oliecrisis.

Warmteterugwinning
Installatiebedrijf Markman kreeg zware klappen. De Nieuwkoopse 
ondernemer zag zich genoodzaakt het over een andere boeg te gooien 
en stapte in de slachtkuikens. Hij verkaste naar Brabant en kluste er bij 
als installateur. “Ik automatiseerde zoveel mogelijk processen in mijn 
fokkerij. Al snel kwam ik tot de ontdekking dat ik bergen met geld kwijt 
was aan de verwarming. ‘Dat kan efficiënter’, dacht ik. Uiteindelijk vond 
ik de oplossing; warmteterugwinning. Ze versleten me voor gek, maar ik 
wist zeker: ‘het kan wel’.” 

Keerpunt
Rond die tijd stierf zijn broer, veel te jong, slechts 49 jaar oud. Voor 
Markman was het een eye-opener. “Alles viel min of meer samen. Bij mij 
viel het kwartje; ‘het leven is kort en ik wil nog zoveel leuke dingen doen. 
Laat ik daar dan nu de ruimte voor creëren.’ Daarnaast draaide mijn 
bedrijf uitstekend en je moet altijd op de top verkopen.” Markman deed 
zijn fokkerij van de hand. De koper voerde vooralsnog zijn warmtete-
rugwinningplan door en plukte er al snel de vruchten van. “Hij hing een 
half jaar later laaiend enthousiast aan de lijn”. Markman pauzeert en 
toont trots zijn herinneringen. Foto’s van toen, brieven, octrooien. Af en 
toe drentelt zijn vrouw voorbij, terwijl ze koffie serveert, hem aanvult of 
corrigeert. Ze lijken feilloos op elkaar te zijn ingespeeld. Buiten gaapt een 
wolkendek over het grasveld. Hij wijst naar het bruggetje verderop: “heb 
ik ook zelf gebouwd”. 

Legionellaramp
Na Brabant keerde Markman terug naar zijn geboortedorp Nieuwkoop. 
Nu hij officieus met pensioen was, kon hij zijn tijd naar eigen inzicht 
indelen. Markman ging bootjes maken en opknappen. Een leuke hobby, 
waar ook een fikse dot installatietechniek bij kwam kijken. En toen vond 
de legionellaramp plaats in Bovenkarspel.

“Simpele oplossingen 
hebben meer 

overlevingskans”
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MARKSTREAMER
Henk Markman stond aan de wieg van het Markstreamer system. 
een automatisch spoelsysteem voor de structurele bestrijding van 
de Legionellabacterie. Hoe werkt het? Bij iedere mengkraan wordt 
een controleerbare dubbel werkende Markstreamer gemonteerd. 
Bovendien krijgen de koudwatertappunten en risicoplekken, zoals 
dode leidingen een Markstreamer overdrukventiel. De aparte 
Markstreamer unit verhoogt na de eerste spoelcyclus de druk tot 1 
bar boven de aanwezige waterleidingdruk. De Markstreamers van 
de mengkranen gaan door deze drukverhoging weer terug in de 
normale bedrijfstand. De overdruk ventielen zullen opengaan en 
met circa 1 liter per minuut gaan spuien. Elk tappunt voorzien van 
een Markstreamer zal worden gespoeld. Door de warmwaterlei-
ding tijdelijk drukloos te maken met behulp van de Markstreamer 
unit verandert de stromingsrichting van de Markstreamer. De 
Markstreamer unit houdt de koudwaterleiding onder druk. 
Hierdoor ontstaat een stroming van de koudwaterleiding door de 
mengkranen naar de wamwaterleiding, zonder dat de mengkranen 
geopend hoeven te worden. 

kennis nodig. Met alleen maar High Tech kom je er niet.” 

Drive
De meest uiteenlopende mensen profiteren van zijn uitvindingen. 
Tijdens de woordenstroom passeren er vrienden, familieleden, buren 
en bedrijven. Hij demonstreert een nieuw procedé waarmee eenvou-
dig gaatjes zijn te knippen in zonneschermen. “Bespaart zo’n monteur 
enorm veel tijd.” Het is een gave, zegt hij. “Een talent dat ik wil inzetten 
om de maatschappij vooruit te stuwen. Ik heb nog een aantal jaren te 
gaan, hoop ik, voordat ik in een bejaardenhuis mijn gulp kan gaan bijvij-
len. Als die tijd in zicht komt, zal ik al mijn kennis overdragen aan Dirk, 
van de Jong Verspanningstechniek. Zodat hij ervoor kan zorgdragen dat 
de maatschappij blijvend nut heeft van mijn vindingen.” 

En ja, er zit nog wat in de koker, zegt hij geheimzinnig aan het eind van 
het interview. Markman werkt aan nieuwe vinding, maar wil nog niets 
prijsgeven. “Wacht maar af”, zegt hij met een knipoog.

Briljant idee
Op een zondagochtend in 2006 kwam hij op een briljant idee. Markman, 
zat zoals gewoonlijk met een kladblokje in de woonkamer. Hij had zijn 
been verzwikt en moest verplicht rust houden. Een kwelling voor de 
bezige baas. “Kort tevoren had ik een artikel gelezen over Hans Korstanje. 
De installateur had zelf een nieuwe legionellabestrijdingsmethode 
ontwikkeld, waarbij je met een thermisch lint het waterleidingnetwerk 
desinfecteert. Er zat alleen een ‘maar’ aan vast”, naar ik begreep. “Zijn 
methode zou niet werken in de bestaande bouw.” 

Markstreamer
Terwijl hij wat zat te tekenen in zijn kladblokje en nadacht over het 
lint van Korstanje, rijpte er plotseling een idee. “Een hele eenvoudige 
legionella preventiemethode, die ook toepasbaar is in de bestaande 
bouw.” De Markstreamer was geboren (zie kadertekst). “Ik zoek altijd 
naar simpele oplossingen, waarom? Omdat ze gebruiksvriendelijk zijn en 
weinig onderhoud vergen. Simpele oplossingen hebben meer overle-
vingskans.”

Werkplaats
Achter de bungalow van Markman staat het ‘heilige der heiligen’; zijn 
werkplaats, een schuurtje, de kraamkamer van menige technische 
vinding. Markman maakte er de ruwe versie van zijn speciale keerklep 
voor de Markstreamer. De Jong Verspanningstechniek, zijn zakelijke 
partner, werkte vervolgens alles uit. “Ik heb zelf geen internet, speciale 
ontwerpprogramma’s, mobieltjes en al die dingen. Ben je gek, daar doe 
ik niet aan. Ik ken m’n sterktes en zwaktes. Als ik iets niet kan of er geen 
interesse in heb, zoek ik een partner.”

Ongeduld
Markman heeft een tomeloze drive en een brede interesse. Overal in zijn 
huis slingeren vakbladen rond. Daarnaast raakt hij makkelijk in gesprek 
met zijn omgeving. Maar zijn ongeduld zit hem soms in de weg, geeft 
hij schoorvoetend toe. En hij blijft wel eens te lang hangen in zijn eigen 
mening. “Totdat iemand me goed onderbouwd uitlegt waarom ik het 
echt bij het verkeerde eind heb. Dan sla ik ook als een blad aan de boom 
om”, vertelt hij met een glimlach. 

Duurzame energie 
Markman zoomt in op de hedendaagse uitdagingen waarvoor de 
installatietechniek zich gesteld ziet. Bovenaan op zijn lijstje prikt de 
verduurzaming van onze energievoorziening. Zelf ziet hij totaal geen 
heil in windmolens. “Geothermie en getijdenenergie, daar ligt onze 
toekomst. Dat zijn onuitputtelijke bronnen, die in tegenstelling tot wind, 
continu beschikbaar zijn.” Hij begint zich zichtbaar op te winden als 
het onderwerp thermische energie ter sprake komt. “Ik vind het totaal 
onbegrijpelijk dat er nog zo weinig gedaan wordt met oppervlaktewa-
ter. Voor ons bungalowpark ligt een bijvoorbeeld een plas, waarvan de 
temperatuur al snel oploopt tot 26°C in de warme maanden. Als je die 
warmte oogst behaal je hogere rendementen dan met WKO-installaties 
en warmtepompen.” 

Populariteit techniek
Ook de dalende interesse voor technische beroepen komt ter sprake 
tijdens het interview. Markman heeft er ervaring mee, enige tijd geleden 
mocht hij optreden als gastdocent. “De aanpak die ze vanuit vakorgani-
saties hanteren is compleet verkeerd. Ze proberen onze sector aantrek-
kelijk te maken met marketingcampagnes waarin jongeren te zien zijn 
die wat friemelen met beeldschermpjes. Je moet die jongens juist zelf 
aan de slag laten gaan met hun handen. Trots laten zijn op wat ze maken, 
daar putten ze echte voldoening uit. Bovendien blijft die praktische vak-
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