
old ni-js 

Kroniek van 
Eibergen, Beltrum, Rekken en Zwolle 



Old Ni-js is het orgaan van de Historische Kring Eibergen. 
Lidmaatschap / abonnement kost ƒ 22,50 per jaar. 
Inwonende leden betalen ƒ 5 , - per jaar, maar ontvangen hier
voor geen extra nummer van Old Ni-js. 
Secretariaat: Historische Kring Eibergen. 

Stokkersweg 12, 
7151 MK Eibergen. 
Tel.05454-71593 

Bestuur Historische Kring Eibergen 
E.H. Wesselink Hondevoort 22, 
B.H.M, te Vaarwerk. Stokkersweg 12, 
J. Baake. K.Nieuwenhuizenstraat 5, 
H.G. Schepers. Grotestraat 69, 
G. te Nijenhuis. Rekkenseweg 34, 
H.E. Grobbee. de Haarstraat 2, 
J.B. Nijman. Rekkensebinnenweg 3, 

7152 
7151 
7161 
7151 
7157 
7156 
7152 

BA 
MK 
VB 
BB 
AE 
LN 
AN 

Eibergen 
Eibergen 
Neede. 
Eibergen 
Rekken. 
Beltrum. 
Eibergen 

Administratie: 
Historische Kring Eibergen. 
K.Nieuwenhuizenstraat 5, 
7161 VB Neede. 
Tel.05450-94001 

Bank: 
Rabo bank Eibergen. 
rek.nr.31.64.48.095. 

Redaktie: E.H.Wesselink en J.Baake. 
Ontwerp-omslag: H.K.Berloth. Vignet: 
Foto's: W.J.Heinen en J.Baake. 

G.Hazewinkel. 

Geheel of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen 
toegestaan met schriftelijke toestemming van de auteurs. 



-1-

old ni-js 
Kroniek van Eibergen, 
Beitrum, Rekken en Zwolle 

6e jaargang no. 17 oktober 1991 

Inhoud van dit nummer 

- Mien Lieve Tied ... 
door B. Meulenkamp blz. 3 

- Nationale Archievendag op 12 oktober 1991. 
door H. Nijman 8 

- Oude boerenbedrijfjes in Rekken die allang verdwenen zijn. 
door G. te Nijenhuis 9 

- Uit de geschiedenis van de marken van Beltrum. 
door B. te Vaarwerk 11 

- Hoo 't kump dat Mollnkempken de hele wereld aover geet. 
door B. Oltwater 39 

- Ons Zoekplaatje 41 

- Scheppels Mankzaod. 
door E.H, Wesselink kl 



-2-

Boven: Een opname uit 1935 van de J.W.Hagemanstraat . In het midden 
de Itivensmiddelenzaak van Trelker. Links woonde Rietman en rechts 
Kijftenbelt. 
Onder: Hier poseren mevrouw Antmk en haar kinderen voor hun kruide
nierswinkel in de Kerkstraat. Opname dateert van begin deze eeuw. 
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Mien Lieve Tied... 
Deze keer vervolgen we deze rubriek van B. Meulenkamp met een 
bijdrage, waarin hij vertelt van de sociale functie, die "D'n 
Angang" vroeger op zondagmorgen had, als de mensen uit de kerk 
kwamen. Na D'n Angang vertelt Meulenkamp van de dagelijkse zorg 
en inspanning van een kruidenier van zo'n vijftig jaar geleden. 

6. D'n Angang. 
Misschien zijn er onder u die niet weten wat met "D'n Angang" 
bedoeld wordt. Als de boerenbevolking vroeger naar de kerk ging 
dan ging men met een rijtuig, de fiets of men ging lopen. Een 
andere mogelijkheid was er niet en als men uit de kerk kwam dan 
ging men naar familie of men had een winkelier, manufacturier, 
bakker of weet ik wie, waar men vanuit de kerk naar toe gmg om 
een kopje koffie te drinken. Dat heette toen "d'n Angang". 
Vaak waren het vanouds gevestigde zaken die een groten angang 
hadden. Ik denk dat deze "angang" nu grotendeels is verdwenen, 
omdat de meeste kerkgangers over een auto beschikken en direct 
na afloop van de kerkdienst naar huis gaan. 
WIJ hadden destijds onze vaste kerkgangers, zij stalden de fiet
sen onder de karloods, waarover ik m nummer 16 van Old Ni'js 
al iets heb verteld, dronken een paar kopjes koffie en gingen 
weer naar huis terug. Het was wel gezellig en ja wij wisten 
niet beter want daar moest je voor in huis blijven en dat was 
een hele verplichting. Kwamen deze mensen door de week in de 
winkel, dan gingen ze altijd even naar de "kamer" en dronken 
een kopje koffie, dat was gewoon zo. 
Heel vroeger hadden de vrouwen bij ons de stoof staan en werd 
er m de keuken een stuk gloeiende briket ingelegd, maar dat 
heb ik niet meer mee gemaakt. Wel waren bij ons kerkgangers, 
die hun kerkboek bij ons m de winkel in een bepaalde lade had
den liggen, en één was er bij die z'n hoge hoed m een hoek van 
de logeerkamer had staan en die iedere zondagmorgen kwam halen. 
Als we eens logees hadden, dan moest je die doos met de hoge 
hoed altijd even vóór de deur van de logeerkamer zetten, anders 
zouden de logees zich 's morgens wild schrikken als er opeens 
een vreemd persoon binnen zou komen. Wij zorgden altijd dat de 
zijdeur op zondagmorgen open was, zodat men daar naar binnen 
kon gaan. 
Zo'n "angang" werd door de mensen zeer op prijs gesteld. Men 
woonde zelf buiten 't dorp en men had dan in 't dorp een vaste 
plek waar men ten allen tijde op terug kon vallen om daar even 
te vertoeven. Je had dan ook een heel prettige verstandhouding 
met die families. In die tijd had je "klanten", en dat was heel 
wat waard. De mensen waren ook trouw aan hun winkel. 
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Als een winkel een artikel eens met had ('t kwam niet vaak 
voor maar het kon gebeuren) geloof dan maar niet dat een derge
lijke klant naar een andere winkel ging om het daar te proberen. 
Men wachtte wel even want hun "eigen winkelier" kreeg het im
mers met een paar dagen. Dat was nog eens klantentrouw. In die 
tijd hadden alle winkels hun "vaste klanten". Tegenwoordig heb
ben ze "luizen", zó zitten ze vol en zó zijn ze ze kwijt. 
De "angang" werd hooggewaardeerd want als deze kerkgangers in 
de winter slachtten, soms zelfs tweemaal, dan ging er nog wel 
eens een mooi stuk vlees naar de winkelier met een lekkere met
worst. Een andere familie gaf een kar mest voor de tuin, weer 
een ander bracht jonge haantjes of eieren met de pasen of een 
mand appels. Het was echt heel gemoedelijk onder elkaar en je 
wist precies wat je aan elkaar had. En als er vroeger bij deze 
kerkgangers een kind werd geboren, en als dat gedoopt werd, dan 
kwam de buurvrouw na de doop met de dopelmge bij d'n angang. 

De Kruidenier. 
Het was vroeger heel gewoon dat de winkels vóór acht uur 's mor
gens open waren. Om 8 uur ging Wonnink naar de toren om de mor-
genklok te luiden en dat gebeurde 's avonds om 8 uur ook. 
Om 8 uur 's avonds werden de winkels gesloten en zaterdags of
ficieel om 10 uur maar 't werd meestal half elf of elf uur. Een 
vrije ochtend of middag of vakantie kenden we niet. De eerste 
vakantie die wij kruideniers durfden te nemen was tussen 2 
distributieperioden m en duurde 3 dagen en dan veertien dagen 
later nog eens 3 dagen. Toen de distributie perikelen na de be
vrijding zo tegen de vijftiger jaren aan de kant waren, hebben 
de kruideniers hun vakantie geleidelijk opgevoerd tot 14 dagen 
aan één stuk. 
Nu zult u zich misschien afvragen waarom juist 3 dagen vakantie 
en twee weken later nog eens 3 dagen. Dat kwam, omdat de distri
butie was ingedeeld m perioden van veertien dagen. Als de bon
nen aangewezen werden, liep de geldigheidsduur twee weken. 
Maar men kreeg zo weinig op de bon, dat men alles wat te koop 
was, direct kocht. Dus in de eerste week was men in winkels erg 
druk, terwijl men het in de tweede week wel af kon. Vandaar dat 
men m de tweede week drie dagen vakantie kon nemen, en met de 
zondag erbij waren het er vier. 
En toch was je weer blij, dat de vakantie voorbij was, want je 
wist maar nooit of je ook een klant kwijt was geraakt aan een 
collega. De meeste collega's kon je wel vertrouwen, maar er za
ten er een paar tussen, nou ja, daar was je niet zeker van. 
Toen WIJ vroeger onze zaken deden waren we met 14 levensmidde
lenzaken in Eibergen: In de Grotestraat van Oost naar West, 
Meulenkamp, Oldenampsen, Timmen en Reichman, m de Kerkstraat 
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Links: Kruidenierszaak van 
B. Oldenampsen m de Grote
straat, opname juni 1972. 

Onder: opname uit de twin
tiger jaren, toen had Wapstra 
er een galanterlezaak. Hierna 

dreef K. Reichman er kort 
een kruidenierszaak. 
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Antink, Odink en Zweers, in de J.W.Hagemanstraat (toen nog de 
Groenloseweg) Ter Weeme, Trelker en Te Biesebeek, en meer aan 
de rand van het dorp, Mateman aan de Herastea, Schepers aan de 
Beltrumseweg en Leuverink aan de Esweg. 
Het systeem, dat wij toen hanteerden was: bestellingen opnemen 
aan huis, de boodschappen klaarmaken en bezorgen (zonder kosten 
berekening) en de lege flessen mee terugnemen. Bezorgen deden 
we gratis maar voor de winkelier bracht het wel onkosten met 
zich mee. Vroeger de fiets, later de auto plus verzekering, ben 
zine, belasting etc. 
Als de mensen vroeger boodschappen kwamen halen, dan was er al
tijd een vriendelijk woord en bij 't weggaan ging er een snoep
je in de tas voor de kinderen of voor de oude mensen, en werd 
er gezegd: "Prettige zondag of de groeten in hoes". Het was zó, 
dat er van iedere klant notitie werd genomen. Vroeger deden de 
personeelsleden aan warenkennis voor 't vakdiploma en had men 
er ook verstand van. Tegenwoordig vult men alleen schappen met 
verpakte artikelen en men weet er totaal niets van. 
De organisatie van zo'n supermarkt stelt de aanbiedingen en de 
prijzen vast en de winkelier heeft maar te doen wat de organi
satie voorschrijft. 
Als er één branche is, die een enorme verandering heeft doorge
maakt, dan is dat wel de levensmiddelenbranche. Als u bedenkt, 
dat in 1960 in Eibergen men begonnen is met het systeeem van 
zelfbediening, dan zijn we in dertig jaar gegroeid naar grote 
ongezellige supermarkten, naar discountzaken, naar warenhuizen, 
Miro's en Makro's. 
Langzamerhand sterft onze generatie uit die dit allemaal heeft 
doorgemaakt en de huidige generatie kent alleen het huidige 
systeem en heeft daar vrede mee. 
Artikelen die vroeger zoal door ons werden verkocht waren: alle 
levensmiddelen, inmaakglazen met toebehoren zoals weckketels, 
ringen, thermometers, inmaakpotten, roompotten, vetpotten, glas 
en aardewerk, ijzerwaren zoals spijkers in alle maten, petrole-
umstellen, petroleumlampen, lampekatoen, schaatsen in alle ma
ten, kaarsen, lampeglazen, lampekappen, sajet en breigaren, 
alle soorten borstelwerken en bezems, wasknijpers, schuurpapier 
schuurlappen, kop en schotels, melkstellen, drinkstellen, pla-
teel, tabak en sigaren, sigaretten, pruimtabak, aardappelmanden 
wijnen en likeuren (bier is iets van na de jaren 1960), choco
lade en bonbons, het hele assortiment van Verkade en Van Houten. 
Daarnaast hadden we nog een eierhandel. Wij kochten de eieren 
van de boeren, die voor export naar 't buitenland waren bedoeld 
en zij winkelden tegen het eiergeld. We waren een soort waren
huis in het klein. 

Fibergen, zomer 1991. 
B. Meulenkamp. 
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Nationale Archievendag op 12 oktober 1991. 
1991 is het jaar waarin de Vereniging van Archivarissen in 
Nederland (V.A.N.) honderd jaar bestaat. Het is daarmee de oud
ste beroepsvereniging voor archivarissen ter wereld. 
In het kader hiervan wordt een open dag van de Nederlandse 
archieven gehouden. 
Ook het Eibergs gemeentearchief zet die dag haar deuren wijd 
open voor belangstellenden. Het is een goede gelegenheid voor 
geïnteresseerden die gewoonlijk zelden of nooit met het archief
wezen in aanraking komen, om eens een kijkje te nemen. 

Wat kunt u op de open dag verwachten: 
- Informatie over het Streekarchivariaat Oost-Gelderland. 
- Een video-presentatie over o.a. archief-restauratie. 
- Een foto-expositie over oud Eibergen. 
- Een expositie van oude stukken uit het gemeente-archief. 

Door middel van publikaties in de lokale pers en affiches en 
folders zal nog uitgebreid aandacht aan deze manifestatie wor
den geschonken. 

Vanaf 10.00 uur is de ingang van het oude gemeentehuis geopend 
en hoop ik velen van u te mogen begroeten. 

Henk Nijman, archivaris. 
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Oude boerenbedrijfjes in Rekken die allang verdwenen zijn. 

De Knijptang. 
Vroeger was hier veel markegrond, tegenwoordig zou men zeggen: 
grond van het rijk. Meestal was het woeste grond dat veelal uit 
heide of veengrond bestond. Maar wie hier nu een stukje grond 
afbakende door middel van een greppel, er gedurende de nacht 
een hutje op bouwde en met zonsopgang de schoorsteen dampende 
had, kon zich eigenaar noemen. De schoorsteen bestond dan uit 
niets anders dan een gat in het dak. 
Om een hutje in één nacht te kunnen plaatsen, moest er al veel 
voorwerk worden gedaan. Dagen van tevoren werd er bij een boer 
in de buurt al buitenschotten getimmerd. Bij heldere maan hielp 
de hele buurt die nacht een greppel te graven en de schotten 
(muren) er heen te brengen. Later werd er met vereende krachten 
een muurtje van kalk en leem omheen gezet. 
Zo moet ook het kleine plaatsje 'De Knijptang' er zijn gekomen, 
dat ongeveer een hectare groot was. Het stond iets verder dan 
'De Pestert' aan de Ruskesslatweg in Rekken. 
Voor 1900 woonden daar twee mensen, een moeder met haar zoon, 
of dit de eerste bewoners waren is niet bekend. Ze heetten 
Abbink, de moeder was Anneke en de zoon Herman. 
Het was familie van Jan Harm die achter 'Den Toorn' woonde. De
ze Jan Harm heette ook Abbink en was familie van de 'Kappenwe-
ver', eveneens een Abbink. 
Hanna en Herman hadden voorheen bij een boer in de endskamer ge
woond, daarom werden ze 'kamer Hanneken' en 'kamer Herman' ge
noemd. Herman was bevriend met 'Toornjans' en Johan Odink, bei
den grote stropers. 
Herman ging wat uit werken bij boeren of eikehout schillen voor 
de looierij, hij verdiende daarmee 40 tot 50 cent per dag. Ze 
hielden er een melkkoe en op het stukje grond werd ook nog wat 
verbouwd. Het was natuurlijk een kommerlijk bestaan. 
Zo men zegt, kregen ze later ondersteuning van de Diaconie van 
de Nederlandse Hervormde kerk. Later werd het plaatsje eigendom 
van de kerk. 
Hanneke zou omstreeks 1912 op 'De Knijptang' gestorven zijn. 
Haar zoon Herman is toen naar ̂ ibergen vertrokken en kreeg werk 
bij de Pickerfabriek van Prakke. Het huisje verkeerde in slech
te staat en is toen afgebroken. Nog lang daarna stonden er twee 
oude appelbomen. Het weiland heet in de volksmond nog steeds 
'de Knijptang'. 

Het Boerhofshoes of het 01de Hoes. 
In de jaren voor 1900 woonde in Zuid Rekken aan de weg die nu 
Nieuwenkampsweg heet, dicht bij het boerderijtje 'Den Tuin', de 
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familie Boerhof. Dit gezin bestond bij navraag, uit een moeder 
met twee dochters, en er waren twee invalide ooms in huis. Jan 
Willem en Tooneume. 
Van dit gezin is verder niet veel bekend en al evenmin hoe zij 
zich in hun levensonderhoud voorzagen. Het bedrijfje bestond 
uit nog geen hectare, maar vroeger was een ieder op het platte
land zogenaamd zelfverzorger. 
Op een afstand van ongeveer 300 meter richting het dorp Rekken 
staat de boerderij 'Nijhoes' (huidige bewoners fam. H. Leusink), 
Deze boerderij werd rond 1900 bewoond door een weduwnaar ge
naamd Jans Geelink. Hij woonde daar alleen want zijn kinderen 
hadden het ouderlijk huis al verlaten. 
Jans hertrouwde met een vrouw uit de buurt en ging bij haar in
wonen. Zijn boerderij werd toen verkocht aan Toon ten Have, die 
uit Lievelde afkomstig was. 
Deze Toon ten Have nu, heeft toen zijn oog laten vallen op de 
oudste dochter van 'Boerhof'. Dit pakte uit in een trouwerij. 
De jongste dochter van 'Boerhof' zocht het geluk bij een Marke-
rink. Deze zijn later met hun beiden naar Neede verhuisd. 
Later zijn de overgebleven drie inwoners van Boerhof bij ten 
Have komen inwonen en hebben daar ook alle drie de laatste rust 
gevonden. 
Het boerderijtje het 't 01de Hoes' verkeerde in slechte staat 
en is toen afgebroken. Nog lang daarna was de plek nog duide
lijk herkenbaar, omdat er nog oude fruitbomen en veel bloemen 
stonden. Het stukje land heet tot op heden nog steeds 't 01de 
Hoes'. 

Deze twee verhalen kreeg ik van de noaber van de 'Knieptange' 
en van de 'Kipperi'je', tevens nood-noaber van 'Boerhofshoes'. 

Rekken, zomer 1991. 
Gerard te Nijenhuis. 
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Uit de geschiedenis van de marken van Beltrum. 
Inleiding. 
Tot in het midden van de 19e eeuw werd het landbouwsysteem in 
Oost-Nederland beheerst door zogenaamde markegenootschappen of, 
kortweg marken. Centraal in deze organisaties stond het beheer 
van de 'woeste gronden' of beter, de ongedeelde, niet in cul
tuur gebrachte gronden. Daartoe behoorden: heidegronden (de ech 
te woeste grond), bossen, hakhout, en weilanden (broek- en maat-
landen). Deze gronden waren onmisbaar voor het voortbestaan van 
de landbouwbedrijven. 

Ontstaan van de marken. 
Algemeen wordt thans aangenomen, dat de markegenootschappen in 
Oost-Nederland ontstaan zijn in de tweede helft van de 13e eeuw 
(Slicher van Bath, Bijdragen, 177). De bevolkingsvermeerdering 
in de 12e en 13e eeuw leidde tot grootschalige ontginningen van 
de woeste gronden. Puur uit eigen belang sloten de grondeigena
ren zich aaneen in markegenootschappen: het behoud van de onge-
kultiveerde en ongedeelde gronden om het bedrijf in stand te 
houden was de drijfveer tot de oprichting (Slicher van Bath, in 
Mensch en Land I, 70). 
Het waren exclusieve gezelschappen, waarvan iedereen niet zo
maar lid kon worden. Men kan de markegenootschappen tot op zeke
re hoogte wel vergelijken met de stedelijke gilden, die immers 
ook zo'n exclusief karakter hadden. Gilden en marken hadden ge
meen, dat de vrije uitoefening van ambacht en landbouw sterk 
aan banden was gelegd. 

Rangen en standen op 't platteland. 
In onze marken zagen de margenoten -ook wel gewaarden of geërf
den genoemd- er op toe, dat hun oude rechten tegenover nieuwko-
melingen, de keuters en dagloners gewaarborgd werden. 
In de marken van Eibergen en Beltrum kwamen in het algemeen de 
volgende kategorieen gerechtigden voor: 
1. De eigenaren van de gewaarde erven. 

Dit waren meestal de oudste erven in de buurschap. Zij waren 
te volle stemgerechtigd in de markevergaderingen. Zij hadden 
de meeste gebruiksrechten, d.w.z. zij mochten het meeste vee 
weiden op de broek- en heidegronden, zij konden de meeste 
plaggen steken, het meeste hout hakken, etc. Maar altijd wa
ren hun rechten ook aan een bepaald maximum gebonden. 

2. De eigenaren van de halve erven of half gewaarde erven. 
Deze kategorie betreft oudere erven, die vaak afsplitsingen 
zijn van de gewaarde erven. Zoals uit de naamgeving al kan 
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blijken, hadden zij een 'halve stem' en dus ook halve rech
ten in de marke. 

3. De keuters, kotters, koters of keuteboeren. 
Dit waren meestal nieuwkomers op de markegronde. Zij konden 
nauwelijks rechten laten gelden op de veldgronden. Zij woon
den slechts 'bij gunst' in de mark. Soms konden zij voor een 
vierde deel rechten laten gelden, zoals in Mallem. Elders 
bijv. in Beltrum werden per geval rechten vastgesteld, of 
werden slechts rechten voor een bepaalde tijd verleend. 

Een samenleving onder spanning. 
In de marken werd de oppervlakte bouwland bepaald door de aan
tallen stuks vee die gehouden konden worden. Daalde de mesthoe-
veelheid, dan daalden op den duur ook de opbrengsten van het 
akkerland. Nog tot in de 19e eeuw werden de pachten vaak vol
staan in de vorm van produkten van het land: gerf- en zaadpacht 
waren hier de meest voorkomende vormen. Vaak werden ook nog een 
of twee pachtvarkens gegeven. Daarnaast konden allerlei recht
hebbenden nog tienden van de gewassen op het land en van het 
(klein-)vee heffen. Maar in het algemeen waren de produkten van 
het vee bestemd voor eigen consumptie, en die van het land voor 
het voldoen van de pacht en voor de verkoop. 
De voornaamste inkomsten kwamen dus uit akkerbouwprodukten. Het 
bedrijf was geheel gericht op de akkerbouwproduktie. De marke
genootschappen ondersteunden dit streven door nieuwelingen en 
buitenstaanders zoveel mogelijk uit te sluiten of beperkingen 
op te leggen. 
Nieuwkomers konden teveel beslag leggen op de woeste gronden: 
begonnen zij een bedrijfje (vaak aangeduid met de termen 'hut' 
of 'kot') dan was er weer een stukje minder beschikbaar voor de 
oude bedrijven. Want tot in de 19e eeuw was expansie van een 
landbouwbedrijf vrijwel alleen mogelijk door meer vee aan te 
houden. Maar daar zat nu de bottle neck. 
Wilde iemand voor zichzelf een bedrijfje beginnen, dan had hij 
mest nodig: grond was er in overvloed, maar deze moest bemest 
worden wilde de boer het op den duur uithouden. Hiertoe was het 
houden van vee onontbeerlijk. Eén koe had eén hectare gras no
dig om in leven te blijven. Dus iedere koe meer betekende een 
aanslag op de voedselvoorziening van de koeien van de gevestig
de orde, en daardoor op hun bestaansmogelijkheden. 
Voor het strooisel in de stal waren plaggen nodig, zodat ook 
een aanslag gepleegd moest worden op de heidegrond: afgeplagde 
heidegrond had 7 tot 10 jaren nodig om te herstellen. Tegenover 
iedere hectare bouwland moesten twee tot zeven hectare plagge-
grond staan, afhankelijk van de kwaliteit van bouw- en heide
land en van de hoeveelheid op het land te brengen mest (Slicher 
van Bath, Agr.gs, 283). 
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Wilde de boer nog een paar schapen houden, dan was er nog meer 
heidegrond nodig en dat gold ook wanneer hij er nog een varken 
voor de eigen slacht op na wilde houden. Dit varken werd vetge
mest van de eikels in de bossen van de marke, maar door zijn 
wroet- en vreetzucht vernielde hij de jonge aanplant, zodat op 
den duur een tekort aan hardhout zou kunnen dreigen. 
De boerin had hout nodig voor het bereiden van het voedsel en 
voor verwarming m extreem koude tijden. Hout was er ook nodig 
voor het bouwen van de hut. In den beginne was het wellicht een 
eenvoudig huisje, maar mettertijd zouden ook de katers wel 
luxer willen gaan bouwen en wonen. Tenslotte was er hout nodig 
als afrastering van tuin-, wei- en bouwland. Allemaal zaken die 
nodig waren om te verhinderen, dat het vee van de buurman jouw 
produkten opvrat. 
Kortom, er waren veel redenen om nieuwkomers en buitenstaanders 
tegen te houden en te beperken in hun bestaansmogelijkheden. 

Beltrum, een plaats apart. 
De geschiedenis van Beltrum als zelfstandige eenheid begint in 
1236. Toen verkocht een misschien in geldnood verkerende jonker 
van Borculo de villa Groenlo en een gebied er omheen aan de 
graaf van Zutphen. De latere stad Groenlo was vanaf dat moment 
een enclave in Borculo's gebied. Daardoor moest er vroeger of 
later een oplossing gevonden worden voor het bestuur van de tot 
de parochie Groenlo behorende buurschappen Beltrum, Lmtvelde, 
Avest en Zwolle. Toen in de 15e eeuw de macht van Borculo een 
hoogtepunt bereikte, werd de heerlijkheid opgedeeld in vier 
voogdijen: Geesteren, Eibergen, Neede, en Beltrum. Behalve deze 
vier voogdijen, waren er nog de steden Borculo en Eibergen. 
De voogdij Beltrum nam binnen de heerlijkheid Borculo een bij
zondere positie in: het was de enige voogdij zonder kern: een 
kerk of kapel, waaromheen een dorp had kunnen ontstaan, was er 
te vinden. In kerkelijk en wereldlijk opzicht bleven de vier 
buurschappen sterk georiënteerd op de stad Groenlo. Het was ook 
de enige voogdij die na de kerkhervorming praktisch geheel ka
tholiek gebleven was. 
Ten opzichte van de andere voogdij onderscheidde Beltrum zich 
ook, doordat er nogal wat Gelderse leengoederen lagen. Daartoe 
behoorde ook de Hof te Beltrum, die reeds in de middeleeuwen in 
handen van het Huis Vorden kwam, verder Beernmk, Gebbink, Koe
link m Beltrum, en Wissmk en een gedeelte van Oosterholt in 
Zwolle. 
Voorts hadden de Grolse burgerij en instellingen, zoals het 
Gasthuis en de kerk bezittingen in het Beltrumse. In het Verpon
dingskohier van 1650 is zelfs een aparte staat opgenomen van 
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Boven: Boerderij Nahuis in Avest. D. te Nahuis was eigenaar van deze 
boerderij en tevens Rotmeester. (coll. W.J. Hemen) 

Onder: Boerderij Morsman in de buurschap Lintvelde. Deze boerderij viel 
onder Revehorst Rot. (coll. H.W.A. te Morsch) 
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bezittingen van Grollenaren in Beltrum. Tot de 'geestelijke' 
goederen behoorden o.m. de erven Schurink en Gunnewijk. 

Bevolking. 
In Beltrum woonden in 1748 223 gezinnen, waarvan 122 in de buur-
schap Beltrum, 40 in Lintvelde, 34 in Avest en 27 in Zwolle. 
Volgens een schatting zouden dat in totaal 1115 personen zijn, 
waarbij men uitging van een getal van 5 personen per gezin. 
In 1811 woonden er in de gemeente Beltrum 1724 personen. Tussen 
1740 en 1770 naam het aantal nieuwe vestigingen fors toe, met 
name m de buurschap Beltrum, waar men in laatstgenoemd jaar 
140 gezinnen telde. 

Bestuur. 
Wat hield de kwalifikatie 'voogdij' nu precies in'' En hoe werd 
ZIJ bestuurd'^ In wezen waren voogdijen slechts administratieve 
eenheden, die het bestuur van de heerlijkheid wat eenvoudiger 
moesten maken. De Borculose voogdijen hadden dus geen eigen be
stuur. 
Bestuurd werd de voogdij door de heer van Borculo of zijn rech
terhand, plaatsvervanger (met name m de rechtspraak): de drost. 
De drost was de hoogste bestuursambtenaar. De heer van Borculo 
kon nogal wat rechten doen laten gelden in de voogdij Beltrum: 
zo was hij erfmarkenrichter in alle vier marken van de voogdij. 
Op dat onderdeel kom ik aanstonds uitvoerig terug. Hij was leen
heer van een aantal goederen: m Lintvelde- Assink of Berge, 
Gesinck, de Weerbekke, de katerstede Helberg en Oosterik. In 
Beltrum: Heerdink, Boyckinck.In Avest Ahuis of Nahuis (ontstaan 
uit een samentrekking van ten en Ahuis'̂  Zou daaruit afgeleid 
mogen worden dat de Oude Beek (Slinge) te Avest, oorspronkelijk 
de A heeft geheten, zoals zoveel riviernamen''). 
Maar hieraan kon hij geen machtsbasis ontlenen- bezitters van 
leengoederen werden m de regel beschouwd als eigenaren. In 
Lintvelde had hij een eendekooi, ook al zo'n oud heerlijk recht 
De heer werd terzijde gestaan door zijn vier voogden. Zij had
den een uitvoerende taak. De voogd van Geesteren en Gelselaar 
was tevens Huis- of Hofvoogd, d.w.z., hij regelde de gang van 
zaken met betrekking tot de diensten op en ten bate van het 
Huis Borculo. 
Deze voogden werden op hun beurt weer bijgestaan door ondervoog
den. Zo hadden Beltrum en Lintvelde een ondervoogd. Nog verder 
naar onderen stonden de rotmeesters,(voor indeling zie bijlage) 
waarvan Beltrum er acht had, Lintvelde twee, en m Zwolle was 
Reijerink de enige rotmeester. Tot zijn takenpakket behoorde 
het sturen van de inwoners van zijn rot, wijk of district, naar 
het kasteel om er te waken, om diensten te verrichten voor de 
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heer, zoals het onderhoud van de openbare wegen. Ook moest hij 
inwoners van zijn rot oproepen om behulpzaam te zijn bij de 
executie van kriminelen. In ruil voor deze taken, hoefden de 
rotmeesters geen wacht te houden op het kasteel van Borculo. 

Diensten. 
Wat opvalt zijn de grote aantallen dienstverplichtingen die de 
Beltrumse onderzaten nog hebben aan het eind van de 18e eeuw: 
Zo moet de voogdij in de zomer 76 dienstbare mannen leveren, 
ieder met twee paarden, en in de winter 77, wederom met twee 
paarden. Het veel grotere Neede (zelfs de qua inwonertal 
grootste voogdij) hoeft in totaal maar 12 diensten te leveren. 
Wat voor een diensten het precies betreft is niet geheel duide
lijk. Een ander soort dienstverplichting betreft de handdien-
sten. Hiervoor moet Beltrum er in de zomer en winter totaal 525 
man leveren. Het is eigenlijk merkwaardig, dat de Beltrumse 
buurschappen geen pogingen hebben ondernomen, om deze diensten 
af te kopen, zoals de buurschappen Dijkhoek en Heurne, die de 
taak hadden de grachten rond het kasteel ijsvrij te houden. 
Tot de handdiensten werd o.m. het onderhoud van de wegen, beken 
en sloten gerekend. Maar ook zaken als de jacht op wolven hoor
den er toe. Want toen ca. 1770 op de grenzen van de heerlijk
heid met Ruurlo wolven werden gesignaleerd, werden de inwoners 
van Lintvelde en Beltrum gelast deze onschadelijk te maken. 
Overigens samen met inwoners van Ruurlo, Lichtenvoorde en Zel-
hem. Tot de dienstverplichtingen hoorde voorts nog het houden 
van de wacht op het kasteel van Borculo. Ook hier valt weer op, 
dat de voogdij Beltrum relatief veel wachters leverde. In de 
loop van de tijd werden veel van deze diensten afgekocht, zodat 
voor de overblijvenden het aantal beurten steeds groter werd. 
Vooral onder de graven van Limburg-Stirum was het aantal vrij-
kopingen groot. Geen wonder, want deze heren verkeerden in wel 
zeer ongunstige financiële omstandigheden. 
Tenslotte leverden alle bewoners van het platteland op Vasten
avond op het kasteel van Borculo een hoen voor elk bewoond huis. 
Nog in 1819 werden de rookhoenders, zoals ze ook wel werden ge
noemd, nog geleverd aan het Huis Borculo. Zo'n rookhoen was in 
wezen een erkenning van het gezag van de heer van Borculo (zie 
bijlage). 

Erfmarkerichterschap. 
Het bezit van het erfmarkerichterschap in vrijwel alle marken, 
met uitzondering van Brammelo en Mallem, was een belangrijk 
machtsmiddel voor de heer van Borculo. De Geërfden of Gewaarden 
zoals de belangrijkste eigenaren in de mark werden genoemd, 
mochten niet vergaderen zonder toestemming van de erfmarkerich-
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ter. Hij bepaalde ook welke kwesties op de agenda kwamen te 
staan. Overigens zou dat ook nog in de eerste jaren na de 
Bataafs-Franse tijd zo blijven. 
Het is ook zonder meer aan de heer der heerlijkheid toe te 
schrijven, dat de marken van de voogdij Beltrum vaak gezamen
lijk vergaderden. Daar komt nog bij, dat de heer in alle marken 
grondheer was. 
Op grond van het zgn. 'wildernisregaal', een soort heerlijk 
recht, waardoor de heer der heerlijkheid zich beschouwde als 
eigenaar van de woeste gronden, kwam hem 10% van de opbrengst-
prijs van de verkochte/ cq. nieuw ontgonnen markegronden toe. 
Als 'eigenaar' van de woeste gronden kon hij recht laten gelden 
op deze zogenaamde 'novale tiende' of 'tiende penning', zoals 
hij in Borculo werd genoemd. 
Bij het opmaken van de verdelingsplannen in de 19e eeuw, werd 
de 10e penning gevoeld als een belemmering voor een vlot ver
loop van de verdeling. In 1831 benaderde het markebestuur de 
heer van Borculo, i.e. Koning Willem I, met het verzoek, of hij 
zou willen afzien van zijn recht op de 10e penning. In ruil 
daarvoor wilde de mark wel 'een cingelwal ten suiden langs de 
grintweg naar en door het Ruurlosche Broek' afstaan. 
In 1836 werd het verzoek aan de koning, als de heer van Borculo 
herhaald, om afstand te vragen 'van Hoogst deszelfs gepreten
deerd regt op de woeste gronden deezer markt'. Bij een brief 
van 12 augustus 1836 deed de koning afstand van zijn recht op 
het tiende deel van markegronden indien binnen twee jaar de ver
deling tot stand zou zijn gebracht. Dat is bepaald niet gelukt, 
maar de koning is er niet meer op teruggekomen. 

Uit de praktijk. 
Zonder toestemming van de heer van Borculo was er dus niet veel 
mogelijk, althans voor zover het de gemene gronden betreft, 
want daarop heeft dat grondheerschap betrekking. 
Zo verzoekt Jan Pape uit Beltrum in 1719 aan de heer om een 
hutte te mogen bouwen in het Beltrumse veld, tot een logement 
voor hem, zijn vrouw en hun vier arme kinderen. Pape was medio 
1719 door de eigenaar verdreven van het goed Pape omdat hij 'in 
onmagt was geraakt zijn pacht en ongelden verder te betalen' en 
aangezien ze toch 'niet onder den blauwen hemel kunnen blijven 
liggen' vraagt hij om consent een nieuwe hut te mogen bouwen. 
De heer van Borculo als erfmarkerichter staat hem dit goed 
gunstelijk toe, echter onder de voorwaarde, dat hij geen buren 
zal lastig vallen en er voor zal waken, dat er geen klachten 
over hem binnen zullen komen. 
Maar het ging ook wel eens anders: op 12 juni 1721 sturen de 
'huislieden' van Beltrum een request naar de heer, met het ver-
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Boven: Boerderij Tops in de buurschap Zwolle. Opname begin 1900. 
v.l.n.r. Oostenrijkse jongen, Barnard Lagescboor, Wet tie Lagebcboor 
(Porskamp), tante Grada Reijennk Lagescboor, en rechts de knecht, 
(coll. J.B.H. Bomers- Wentmk) 
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zoek op te treden tegen de illigaal gebouwde hutten, aangegra-
ven grond en tegen het illigaal uitdrijven van vee op de gemeen 
te. Het verzoekschrift is ondertekend door de acht rotmeesters 
van Beltrum (Roerdink, Ten Veele, Scheynck, Hulshof, Frackmck, 
Te Voshaar, Te Schoot en Stoverinck). 
De kwestie blijft echter enkele jaren sudderen. Op de markendag 
van 3 november 1723 op het goed Hassink, worden de voogd en de 
markenschrijver, de gebroeders Bomble, gelast '... alle desor-
dre in de buurschappen te examineeren'. Zulks m gezelschap van 
de rotmeesters of anderen, die kennis van zaken hebben. Op de 
markevergadering van 27 mei 1724 wordt rapport uitgebracht van 
de bevindingen in de buurschappen Beltrum en Lmtvelde. 
Wat daarop volgt, is een bijzonder verslag, waaruit wij veel 
kunnen afleiden of de aard van het keuterbedrijf m de 18e eeuw 
Het blijkt, dat er in Beltrum 21 hutten illigaal zijn gebouwd, 
soms al langer geleden, zoals Garrit Ribbers, die een huisjen 
getimmerd heeft dwars op het huis van Jan Ribbers. Het huisje 
is ca.18 jaar geleden gebouwd. Zijn bedrijfje omvat twee koe
beesten en een kalf. 
Jan Sweers heeft heel wat beter geboerd. Hij had een huis gezet 
op zijn eigen kamp voor ongeveer 6 jaar. Hij hield er een paard 
2 koeien, 1 stercke en 2 kalveren op na. Hij had geen recht van 
uitdrift. Hetzelfde gold voor de 'Huurneman aan de Grolse beke' 
de kempers hutte, Pelle en Adolph Sweerinck. 
In Lintvelde werden slechts twee illigale hutten gevonden: het 
Bekkenuijte en Gerrit ter Braeck, die 'voor lange jaren' een 
huis op de Bijvank had gebouwd. 
Wat de illigale ontginningen betreft, viel de schade nogal mee: 
De 'Veldpape' had met toestemming een hoek bij zijn hut over de 
beek uitgegraven van een halve molder gezaai. 
Klem Poele en Berent ten Haenevelt hadden een klem stukje 
illigaal ontgonnen. Maar dat was ook alles. 
Het blijkt, dat de meeste 'hutten' of 'huizen',drie of vier ge-
bond groot waren. Verder, dat ze niet zelden op eigen grond 
gebouwd waren. Dit laatste is een handigheid geweest, om te 
voorkomen, dat nieuwbouw onmiddelijk moest worden afgebroken. 
Het bouwen 'op de gemeente' was een zeer groot risiko. Het is 
wel eens vaker gesuggereerd, dat het bouwen van een keuterboer-
derijtje niet volledig m het duister gebeurde, zoals sommige 
verhalen willen, maar met toestemming, ja zelfs met medewerking 
van familie of andere ingezetenen. Dat zou ook kunnen blijken 
in het aangehaalde verhaal van Ribbers. 
In ieder geval is wel duidelijk, dat de markegenoten lang tole
rant zijn geweest. Waarom werd er dan toch nog gereageerd m 
1721"̂  We weten het (nog) niet. Misschien via de omweg van Avest 
daar dienden Rutger ten Tuinte, Geert Kleme Heuitinck en Heur-
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neman op 11 maart 1721 een request in bij de voogd Bomble. 
Ze hadden vernomen, dat de weduwe van Rutger Schuyrinck voorne
mens was haar zoon met diens vrouw en kinderen bij zich m huis 
te nemen. Dit ging de requestranten veel te ver: dit was 'tot 
grootst nadeel en overlast der gehele gemeente van Avest'. 
Verder zou dit leiden tot 'bederf van het veldt'. Bovendien 
werd gevreesd dat de gemeente vroeg of laat voor het gezin zou 
moeten dokken. Daar had de marke geen z m in. Ze voerden als be
langrijk argument nog aan, dat Rutger Schuyrinck voor 30 jaar 
beloofd had, de hut alleen te laten staan voor de tijd van zijn 
leven. De heer van Borculo besloot, dat de hut mocht blijven be
staan voor de tijd van het leven van de weduwe Schuyrinck. 
Indien de zoon c.s. er bij introkken, dan zou ook de weduwe er
uit gezet worden. 
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Het lijkt er veel op, dat de periode rond 1720 voor de landbouw 
een moeilijke was. Want het kan geen toeval zijn, dat nu in één 
keer maatregelen genomen moeten worden tegen illigale bouwers. 
Waarvoor waren de boeren bang? Zij vreesden, dat het grote aan
tal nieuwkomers zoveel beslag zouden leggen op de gemeenschappe
lijke gronden, dat de 'oude' boeren er op achteruit zouden gaan, 
de taart moest met meerdere gedeeld worden. Verder speelde mee, 
met name in het Avester geval, dat keuterboeren potentiële ar-
moezaaiers waren, die ten laste van de goegemeente konden komen. 
De gebruikers van de erven hadden ook de taak de markewegen, 
beken, sloten en bruggen te onderhouden. Ook daarover rezen 
vaak moeilijkheden. 
In 1680 bijvoorbeeld was er een geschil tussen de erfgenamen 
van Avest en de 'fiscaal', zeg maar 'officier van justitie' de 
heer Gelder, over het schouwen van de Avester Beke. De Geërfden 
Rutger van Eibergen en Hendrik Willinck, konden tot een akkoord 
komen. De heer van Borculo verklaarde de Avester beek 'voortaen 
onschoubaer ... so lang, als den dijck voor den mondt van die 
beke gelegt in esse (in een goede toestand) sal sijn'. 
De geërfden daarentegen zullen 'aen sijn Hooch Graefflijke Gena
de in den tijdt van ses weken ... vereeren (met) twee last ha
ver, ende twee oxhoofden (=vochtmaat: 2 x i vat) wijns, oft 
twee hondert guldens daervoor tot keus van Sijn Graefflijke 
Genade'. 
In de 19e eeuw was de zaak in zoverre gewijzigd, dat de dage
lijkse gang van zaken, en met name de plannen ter verdeling, 
was opgedragen aan een verdelingscommissie, bestaande uit de 
belangrijkste eigenaren. Voor een groot deel waren echter de 
oude problemen ook de nieuwe: vooral de massale aangravingen in 
de twintiger jaren stelden de gecommiteerden voor eèn probleem. 
Aangegraven gronden die 'gemist konden worden', mochten ver
kocht worden, andere percelen moesten 'ingelijkt' d.w.z. verla
ten worden. In de rekening over 1815 wordt nog een bedrag van 
1125 gulden genoemd, dat nog geind moest worden van de verkoch
te gronden. Maar in 1826 werd de Gecommiteerden opgedragen, er 
voor te zorgen, dat 6 percelen in het Bijvanck-rot, en 4 perce
len in het Reefhorster-rot in Lintvelde werd opgegeven. Deze 
percelen waren binnen een jaar aangegraven. 
Wat was nu de achtergrond van deze handelswijze, als het ging 
om illigale aangravingen van woeste grond en het opslaan van 
'hutten'? In het verleden is daar uitgebreid onderzoek naar ge
daan. Even een stukje marke-theorie te verduidelijking. 

Marke-theorie. 
Wat waren marken? Het woord marke betekende oorspronkelijk 
'grens','grenspaal'. Hieraan kunnen we denken bij plaatsnamen 
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als Markvelde en Markelo, beide op de Overijsselse-Gelderse 
grens gelegen. Later ging de term over op de gemene gronden: 
weiden en 'woeste' gronden. 
De vroegere Wageningse hoogleraar Slicher van Bath, omschreef 
het begrip 'markegenoten' als:'... een genootschap van gerech
tigden tot de gemenegronden. (1) 
Marken zijn ontstaan in een tijd toen schaarste aan veldgrond 
dreigde. Het veld diende als weiland voor het vee. Daar werden 
ook de schadden vandaan gehaald, die gemengd met de koeiemest, 
dienden als bemesting van de essen. En in die tijden was de 
akkerbouw zeer belangrijk. Kijk maar eens naar het verpondings
kohier: pachten worden vrijwel altijd voldaan in produkten van 
het land, hetzij in garven, hetzij in zaadpacht. Omdat tegelij
kertijd uitbreiding van de landbouw alleen mogelijk was, door 
meer grond te ontginnen, betekende dat, dat er minder grond be
schikbaar kwam voor het weiden van het vee, en dus ook minder 
om er plaggen vandaan te halen. En zolang uitbreiding van de 
landbouw alleen maar plaats kon vinden door stukjes woeste 
grond te ontginnen, zolang behielden ook de marken hun bestaans 
recht. 
De voornaamste taak van de markegenootschappen lag dus in de 
bescherming van de oude en vaak grootste boeren. Want tot diep 
in de 19e eeuw lagen de woeste gronden aan de basis van de land 
bouw. 

Grensgeschillen. 
Tegen die achtergrond kun je de gebeurtenissen plaatsen die 
zich in de marken van de voogdij Beltrum afspeelden zo rond het 
jaar 1720. Ook geschillen die zich op de grenzen afspelen kun 
je vanuit die optiek begrijpen. Lmtvelde had langdurig moei
lijkheden met de buurschap Dijkhoek, die pas in de loop van de 
19e eeuw werden bijgelegd. Ontelbare malen is er over vergaderd 
dan weer m Lintvelde op Nijenhuis of Revehorst, dan weer in de 
Dijkhoek op het goed Platvoet. 
Beltrum had zijn eigen moeilijkheden met die van Lievelde. In 
1730 wordt een speciale markendag gehouden, omdat het konflikt 
zelfs zo hoog opliep '... dat men malkanderen heeft gepeindet, 
en nogh swaerder ongevallen te vresen waren'. Het was m feite 
de zoveelste poging om een regeling te treffen. 
In 1689 was er ook al eens een markendag over dit onderwerp ge
houden, toen naar aanleiding van het feit, dat de Lieveldsen de 
bouwman op Hemmink betrapt hadden bij het turfsteken op hun ge
bied. 

1. B.ll. Slicher van Bath, 'Studiën betreffende de agrarische geschiedenis 
van de Veluwe in de Middeleeuwen', in Idem, Bijdragen tot de agrarische 
geschiedenis. (Utrecht/Antwerpen 1978), blz.iSA. 
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Als een rode draad lopen de rechten van de boeren van Beltrum 
en Lintvelde in 'het Zieuwent' door de markegeschiedenis. Voor 
deze gebruiksrechten betaalden de boeren aan de Rekenkamer van 
Gelderland 'Woltrogge, Coppelhaver en Grasgeld'. 
In 1723 klagen verschillenden van hen over de Ruurloers, die 
hen 'stoorden' bij het plaggen maaien en holthouwen in ''t Mee
ren Broeck'. Ook daarvoor kon lange tijd geen oplossing gevon
den worden. Nog in 1814 werden 'enige ingezeetenen deezer ge
meente (Beltrum/Lintvelde)', zoals dat zo mooi in het markeboek 
staat, 'op eene gewelddadige wijze genoodzaakt hunne gemaaide 
plaggen en gras te laten liggen'. De landstorm van Ruurlo had
den hen het werk onmogelijk gemaakt. Hierover werd op 17 septem
ber 1815 een speciale markevergadering gehouden op het goed 
Hassink. Daar deed het markebestuur verslag van de gang van 
zaken sedert de bewuste 25 augustus 1814. 
In een vergadering van het markebestuur met burgemeester Baten
burg werd gesteld, dat de Beltrumse en Lintveldse rechten in 
Ruurlo 'met riqueur (hardheid) moest worden gemainteneerd'. Een 
commissie bestaande uit de Geërfden Broeker en Roelvinck, ver
gezeld door de burgemeester, arrangeerde een gesprek met de 
Gouverneur van Gelderland, zoals de C.d.K. toen nog genoemd 
werd. Men zou tevreden zijn, als de ook ontroofde werktuigen 
bij de burgemeester van Beltrum terugbezorgd werden, en als de 
in de ogen van de Beltrummers 'wederregtelijke en willekeurige 
handelwijze' onderzocht zou worden. De Gouveneur deed geen toe
zegging. HIJ wilde eerst de burgemeester van Ruurlo horen. De 
gecommitteerden zagen het donker in:zij raadpleegden alvast een 
advocaat. 
Een probleem apart vormden de rechten van ingezetenen van de 
stad Groenlo m de omliggende marken, waarop ik later nog op 
terug zal komen. 
Al deze rechten bleven tot aan het einde van de marken moeilijk 
heden veroorzaken. Zij vormden een niet onbelangrijk onderdeel 
van de 'onderhandelingen' over de verdeling m de 19e eeuw. 

Eigendomsverhoudingen en medezeggenschap. 
Het waren uiteraard de boeren, die het meest belanghebbend wa
ren, maar hadden zij ook veel zeggenschap'' Op dit punt wijkt de 
praktijk nogal af van de theorie. Het waren namelijk niet de 
boeren, of bouwlieden, die de dienst uitmaakten, maar de eigena
ren van de oudste erven: dit exclusieve gezelschap noemt men 
'geërfden' of 'gewaarden'. 
Sommige marken kenden nog 'Halve erven', en iedere marke had 
zijn keuters, katers of koters: de nieuwkomers en (dus) nauwe
lijks rechthebbenden. Het beste overzicht daarvan uit de 17e 
eeuw biedt het verpondingskohier: De buurschap Beltrum heeft 28 
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erven, 22 halve erven en maar liefst 34 katersteden. Lintvelde 
heeft 16 gewaarde erven, 10 half gewaarde erven en 6 katers. 
De gegevens van Avest zijn vertekend, doordat geen onderscheid 
is gemaakt tussen de drie kategorien. Zwolle kent geen halve 
erven: er zijn daar slechts 8 geërfden en 8 kaeters. Welke kon-
klusies mag je verbinden aan dit soort gegevens? Omdat in de 
marke de eigenaren van de gewaarde erven stemgerechtigd zijn, 
is het nuttig om eens naar de eigendomsverhoudingen te kijken: 
In de marke van Beltrum zijn 24 gewaarde erven verpacht,terwijl 
slechts 5 boeren ook eigenaar waren: Hemminck, Frackinck, Coen-
kens op Beerninck, Hofman en Baeckhuis (Baks). In Lintvelde was 
alleen de helft van het goed Nijenhuis in bezit van de eigenaar 
de andere erven waren pachtgoederen. 
Voor Avest is het beeld vertekend, en de Zwolse gewaarde erven 
waren zonder uitzondering pachtbedrijven. Het zal u duidelijk 
zijn, dat de pacht bij de gewaarde erven overheerst. Dit staat 
echter in schril kontrast tot de keuterboerderijen, waar juist 
het eigendom overheerst. 
Hoe zich die bezitsverhoudingen weerspiegelden op gebruiksrech
ten op de markegronden (weiden van vee, plaggen, turven) wordt 
uit het oude markeboek niet duidelijk. Voor zover mij uit de 
literatuur bekend, is er geen markerecht bewaard gebleven waar
uit een en ander zou kunnen blijken. Eén ding staat wel als een 
paal boven water: de bezitters van de gewaarde erven maakten de 
dienst uit in de marken. 
Dat was in de 19e eeuw niet anders als voorheen. In de eerste 
markevergadering in de nieuwe tijd, waarvan een verslag bewaard 
is gebleven, n.1. 20 maart 1810, 'is besloten, dat niemand als 
gewaarden en stemhebbenden van nu voortaan in de Geerfdenverga-
deringen zullen worden geadmitteerd'. Net als voorheen, werden 
alleen de namen van eigenaren van de gewaarde erven genoteerd. 
Bij de verdelingsplannenzou er wel wat veranderen in de stem
verhoudingen: toen werd het aantal stemmen van iemand afhanke
lijk van het aantal bunders. En naar o.m. dit kriterium zouden 
ook de verdelingen plaats hebben. 

Een markendag. 
Wie kwamen er dan op zo'n markendag? 
We nemen als voorbeeld de markendag van 4 juli 1690 op het goed 
Nijenhuis te Lintvelde. Daar verschenen voor de drost van Bor-
culo als plaatsvervangend erfmarkerichter: 

* Rentmeester Worm wegens de geestelijke erven Schootman, 
Seggelink, Schurink en Gunnewiek. 

* Pastor Esselinck wegens de aan het Capittel van het 
Stift Vreden toebehorende erven Hulshof en Mensink. 

* Stadhouder Olmius wegens de goederen Oosterik, Baeck 
en Boenink. 



-27-

* Lubbertus Clas als voogd over de kinderen van 
dr. Oveljunck wegens de goederen en het derde deel 
van Elferink. 

* Roller namens zijn grootmoeder Richarde de Roller, voor 
zover berechtigd aan de goederen Coenderinck en 
Ticheloven. 

* Dezelfde mede als lasthebber van de overste wachtmeester 
Joan Christoffer Haen wegens het goed Vehlen en m aange
geven kwaliteit voor voornoemde Haen wegens het goed 
Wildering, Papen, Ter Huerne; 

* Dezelfde mede namens de weduwe Warnsinck van het halve 
Gebbmck. 

* Den bouman op 't Have (Hofman). 
* Doo.(dominee) Hebbinck wegens Sieverink. 
* Scholte Coentjes wegens Beernink. 
* Nijenhuis van 't goed Nijenhuis. 
* Willinck wegens hemzelf. 
* De weduwe Woeljen vanwege de goederen Bught en Boitink 
m Avest. 

* Jan Kistemaker wegens Boitink m Beltrum. 
* Hendrik Derksen wegens Rejerdink. 
* Hassink wegens het goed Hassink. 
* Backhuijs wegens zijn goed Backhuijs. 
* De bouman van 't Morsche, daartoe bij memorie van sijn 
lantheer verzocht. 

* Berent Vrackinck wegens zijn goed Vrackmck. 
* Jan Wissink wegens Roerdink. 

Het was een markendag voor de gehele voogdij Beltrum. Het zal 
duidelijk zijn, dat alleen de namen van de aanwezige geërfden 
genoteerd werden. Er zijn zeven boeren-eigenaren verschenen. 
Voor het overige zijn het meestal elders residerende eigenaren. 
In die oude tijden waren de grootste boeren vaak pachters van 
hun bedrijf en de keuterboeren juist meestal eigenaar. 
Het was in Beltrum met de gewoonte om op een vaste dag te ver
gaderen. Tijd en plaats hingen af van het onderwerp, In Lintvel
de werd vergaderd op 't Nienhuis, maar een enkele keer, bijvoor 
beeld toen de grensgeschillen met de Dijkhoek bijgelegd moesten 
worden, werd er ook vergaderd op Revehorst in Lintvelde en aan 
de Platvoet in Dijkhoek. 
Meestal werd echter vergaderd op het goed Hassink in Beltrum. 
Ook waren niet alle markedagen bestemd voor alle marken. Bel
trum en Lintvelde vergaderden vaak samen. In Zwolle is, voor 
zover valt na te gaan, niet vergaderd. In de 19 e eeuw vergader
den de Geërfden meestal op het goed Hassink, terwijl de verde-
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Boven: Onder Bijvanks Rot 
viel boerderij Bruggert 
in Lintvelde. 
(coll. Fam. Brinks.) 

Links: de achterkant van 
boerderij Harbers aan de 
Zwolseweg m Zwolle. 
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I m g s c o m m i s s ie of Gecommitteerden nogal eens domicilie kozen op 
Nijenhuis, maar vaak ook in Groenlo in het logement 'De Zwaan' 
van Wicherinck. 
In de 19e eeuw werden aanvankelijk de te behandelen onderwerpen 
nog voorgedragen door de plaatsvervangend erfmarkerichter. 
Later namen de Gecommitteerden het heft meer in handen. Na de 
opheffing van de gemeente Beltrum veranderde het karakter van 
de marke ook: met name wordt dat duidelijk in de schoolkwestie, 
waar de Geërfden het recht in eigen hand wilden houden, en in 
de kwestie van het onderhoud van de wegen. Je zou bijna kunnen 
zeggen, dat de marke zich tot op zekere hoogte ontwikkeld heeft 
tot een voorloper van de huidige 'Raad van Overleg'. 

De verdeling van de marken. 
De wens, om te komen tot een verdeling van de marken heeft a l 
les te maken met de introduktie van het marktgerichte denken in 
de landbouw. De boer kon het meest doelmatig produceren als hij 
zelf over de grond kon beschikken. Marken waren in die kapita
listische visie, organisaties die herinnerden aan een voorbije 
tijd van kollektivisme. Dat proces van modernisering was al be
gonnen m de 18e eeuw en werd in de Bataafs-Franse tijd onder
steund door wetgeving. 
In 1809 lanceerde koning Lodewijk van Holland een plan om de 
marken te verdelen. Pas in de vergadering van de gezamenlijke 
marken van Beltrum op 18 november 1811, werd besloten hieraan 
tegemoet te komen door het instellen van een verdelingscommis-
sie, bestaande uit: Jan Hendrik Batenburg uit Groenlo, E. Broe-
ker, rentmeester, A. Remders, D.H. Schaars, Scholte Wissmk en 
G.J. Boenink. Slechts de twee laatstgenoemden waren praktize-
rend boer. De anderen woonden niet m het gebied. Op uitdrukke
lijk verzoek 'van een menigte der Geerfdens', werd de oud-rech-
ter van Beltrum, G.J. Bouwhuis, aan de commissie toegevoegd, 
omdat hij iemand was, die 'met den toestand deezer markten ge
noegzaam bekend was'. G.J. Bouwhuis, afkomstig van het m de 
vorige eeuw afgebrande erve Bouwhuis m Avest, trad op de kwar
tiers landdagen van Zutphen voor het voetlicht der geschiedenis 
als afgevaardigde van de commune van Beltrum. In de beginperio
de van de gemeente Beltrum trad hij een enkele maal op als 
'vice-burgemeester'. Kortom, een persoon, die zich al zeer ver
dienstelijk had gemaakt. Desondanks kwam deze commissie met 
veel verder dan een enkel concept. 
In 1823 werd besloten de zaak weer nieuw leven m te blazen, nu 
naar aanleiding van een besluit van Gedeputeerde Staten. De 
start was niet veel belovend, want in de nieuwe commissie zaten 
veel leden uit de oude. En inderdaad, we horen er niet veel van. 
Een derde poging -alle goeie dingen in drie- vond plaats op de 
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Geerfdenvergadering van 28 april 1834. Met eenparigheid van 
stemmen werd besloten over te gaan tot de verdeling van de vier 
marken. De commissie daartoe benoemd, bestond uit: de arts Ba
tenburg en de koopman, later wethouder, J.A.Huiskes uit Groenlo 
namens Beltrum. Namens de mark van Lintvelde hadden zitting: Mr. 
A.J. Roelvink en C.J. Schaars. Voor Avest: de Grolse burgemees
ter Hummelinck, en voor Zwolle: Johannes Hulshof en Jan Hendrik 
Reierink junior. 
G.H. Huender uit Eibergen werd aan de commissie toegevoegd om 
in alle voorkomende werkzaamheden behulpzaam te zijn. In 1835 
was het conceptplan gereed, maar het zou nog tot 1862 duren, 
voordat de akte van verdeling van de vier marken notarieel kon 
worden getekend. De verdeling heeft enorme vertraging opgelopen 
Enkele oorzaken: 

* Rechten van de stad Groenlo in de marken van Beltrum 
moesten geregeld worden. Het ging hierbij in totaal om 
185 bunder. De gerechtelijke procedure was al aangespan
nen, toen op 26 november 1847 de erfgenamen van de vier 
Beltrumse marken een schikking accepteerden om deze 185 
bunders aan de 'in- en opgezetenen van de stad en het 
Schependom Groenlo' te leveren, 'zonder aanzien van 
kwaliteit'. 

* Een regeling moest er ook komen voor de rechten van Bel
trum en Lintvelde in het Zieuwent. De mark van Beltrum 
had daar nog ruim Ij ha. liggen. Lintvelde had onder 
Ruurlo ruim een ^ ha. liggen. Daar kwam nog bij, dat dit 
gebied voor de afwatering van beide marken van groot 
belang was. 

* Regelingen m.b.t. de grenzen tussen de marken onderling. 
Tussen Zwolle en Avest bestond een geschil over een gebied 
van ruim 223 ha. dat Zwolle als zijn eigendom beschouwde, 
maar betwist werd door Avest. 

* De markeschool (kom ik zodadelijk nog op terug). 
* Waardering van de gronden (sterk uiteenlopende kwaliteit). 
* Regelingen voor de aanleg en onderhoud van wegen, beken, 
sloten en de daarbij behorende kunstwerken als bruggen en 
duikers. In deze zaken kwam het herhaaldelijk tot botsin
gen met het gemeentebestuur van Eibergen, dat poogde de 
kosten van onderhoud op de marken af te wentelen, en de 
marken, die geen plicht tot onderhoud erkenden. Voor wat 
de beken betreft, werd de kwestie opgelost, door de oprich 
ting van het Waterschap van de Berkel in 1880. De wegen 
ca . werden in de loop van de jaren '20 en '30 overgenomen 
door de burgelijke gemeente. 

* De waterhuishouding in het gehele gebied. De verdeling van 
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BoerderiJ Veldpape in de buurschap Beltrum, en viel onder Snijders Rot. 
Stormschade tijdens de cycloon van 1927, afgebroken en herbouwd in het 
Nederlands Openluchtmuseum. (ansichtkaart Ned. Openluchtmuseum Arnhem) 

de markegronden kun je tot op zekere hoogte beschouwen als 
een eerste ruilverkaveling. Een goede toegankelijkheid en 
een goede ontwatering waren van levensbelang. Maar met 
name in de waterhuishouding waren er tegengestelde belan
gen tussen Zwolle, Hupsel en Avest aan de ene kant, en 
Lintvelde en Beltrum aan de andere kant. 

* Daarnaast bleven de traditionele problemen voorkomen, 
zoals de illigale aangravingen en hutten. Langdurig waren 
de problemen met een zeker Bleumink, die illigaal een 
woning had gebouwd. 

Wel stond van meet af aan vast, dat de marken ieder afzonder
lijk verdeeld zouden worden, met ieder een eigen financieel be
heer. Voorts, dat het aantal bunders bouw- en weiland en het 
aantal woningen mede tot maatstaf diende bij de verdeling. 
Over het stemrecht werd in 1835 besloten, dat het bezit van 10 
bunder of minder recht gaf op slechts 1 stem, 10-20 bunder: 2 
stemmen; 20-30 bunder: 3 stemmen, etc. Kortom, in Beltrum ging 
het net als in de andere marken: de grote jongens werden bevoor
deeld. In de verslagen van de markevergaderingen en van de ge
committeerden word je daarover weinig gewaar. 
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Einde van de marken. 
In 1862 werd eindelijk overgegaan tot de ondertekening van de 
akte van scheiding en deling van de mark van Beltrum. In juli 
1865 kon de verdelingscommissie omgezet worden in een markebe-
stuur. Dit kreeg tot taak: het voeren van het beheer over de 
(resterende) eigendommen van de mark; het toezicht houden op 
het voortdurend onderhoud van de kunstwerken, wegen en waterlei
dingen. (De aangelanden van deze wegen en waterleidingen waren 
verplicht tot het onderhoud ervan). Voorts het bijhouden van de 
financiële administratie en het bewaren van het archief. 
Het stemrecht bleef voorbehouden aan 'die belanghebbenden die 
tevens oudhoevige gronden in de mark bezitten en wel naar ge
lang van het hun toebehoorend aantal bunders der markegrond'. 
Het markebestuur werd gevormd door Johannes Hendricus Roerdink, 
landbouwer te Beltrum, Bernardus Hassink, idem, Johannes Bernar-
dus Wilderink, idem. 
Jaar in jaar uit werden de Geerfdenvergaderingen gehouden. Al
leen detailkwesties kwamen nog aan de orde. De laatste notulen 
zijn die van de vergadering van 22 juni 1916 bij Groot Zevert, 
'koffyhuishouder' aan de Halfweg te Beltrum. 'Daar deze verga
dering niet druk bezocht was, stelde het bestuur voor, met de 
vaststelling te wachten tot aan een volgende vergadering om 
meer publiciteit te geven. Waarna de vergadering werd gesloten'. 
Het einde der mark volgde in 1929, toen de eigenaars of gebrui
kers van gronden in Beltrum afstand deden van: 
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* Hetplantrecht op de wegen met de daarbij behorende 
bermen en sloten, en droegen deze wegen over aan de 
gemeente Eibergen. 

Ten behoeve van het onderhoud moesten de ondertekenaars een be
drag aan de gemeente betalen. Een eerdere poging in 1921 was 
mislukt, maar in de raadsvergadering van 20 december 1927 ver
zoekt J.H. Nijenhuis 'om de mark van Beltrum over te nemen'. 
In 1928 wordt een voorstel gedaan om over te gaan tot de overna
me. Nu is er geen verzet meer vanuit Beltrum. De wegen zijn 
hard aan herstel toe, de mark kan die kosten niet meer dragen. 
De burgelijke gemeente kan de wegen niet herstellen, zolang ze 
nog in het bezit der marke zijn. Daarmee wordt de weg vrijge
maakt voor de definitieve overname in 1929. 

Eibergen, april 1991. 
Bennie te Vaarwerk. 
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Rookhoenders Ambt Borculo. 

Specificque naamlijst der bewooners van huijzen, zo op boerenerven 
als anderen, in het District Beltrum en onderhorige buurschappen. 
(Het jaartal geeft aan, dat er in 1804 betaald is.) 

Buurschap Beltrum 
Roordinks Rot. 
Derk Askers. 
Jan Bosman. 
Gt. Buurseweijde, 1804. 
Hk. Bekkeman, 1804. 
Albert Bekkeman, 1804. 
Jan Groot Gunnewijk, 1804. 
Berend Heuffekes, 1804. 
Jacob Heerdink, 1804. 
Hendrik Heuffekes, 1804. 
Berend Hemsink, 1804. 
Gt. Klumpers. 
Jan Klumpers. 
Engbert Koelink, 1804. 
Aalbert Narfeld, 1804. 
H. Nierkes, 1804. 
J.H. Roerdink, 1804. 
Albert Sweers. 
Gt. Smit. 
Gt. Tijgelovend. 
Jan Engbert Kleyn Gunnewijk, 1804. 
Derk Wolterink, 1804 
Cornells Wielakker, 1804. 
Gart Weijdeman, 1804. 

Snijders Rot: 
Jan Hendrik Boraert, 1804. 
Christiaan Franke, 1804. 
Jan Kolkman, 1804. 
Jan Papen, Snijder, 1804. 
Evert Pi]pers, 1804. 
Jan Hendrik Pajert, 1804. 
J.B. Swiers, 1804. 
Tone Swiers. 
Jan Hendrik Steevens, 1804. 
Snijders. 
Kune Veelts, 1804. 
Veldpape. 
G. Papen, 1804. 

Stoverinks Rot: 
Buurseman, 1804. 
Derk Bakhuis, 1804. 
Jannis Heuffekes, 1804. 
Derk Hassink, 1804. 
Arend Nijhof, 1804. 
Nijhuis. 
Manus Oldemaat, 1804, 
Pelle. 
Pasman. 
Hendricus Stovermk, 1804. 
Wed. Scharenborg, 1804. 
Derk Klem Severt, 1804. 
Gt. Slupers. 
Albert Uitslat. ■> 
Berend Vos, 1804. 
Gerrit Groot Zevert, 1804. 

Holshofs Rot: 
Arend Groot Buitink, 1804. 
Wed. Beumtman, 1804. 
Bekemans. 
Jan Willem Elferink, 1804. 
Jan Derk Eggink, 1804. 
Geverdink. 
Garrit Holshof, 1804. 
Jan Groot Hemmink, 1804. 
Garrit Huurneman, 1804. 
Bartes Hogeman, 1804. 
Manus Krabbe, 1804. 
Teune Krabbe, 1804. 
Hendricus Mentink, 1804. 
Hendrik Vrugteman, 1804. 
Engbert Veldkamp, 1804. 

Het Rot van oude en Frakkink: 
Willem Nieuwe Frakkink, 1804. 
Willem Oude Frakkmg, 1804. 
Jan Abbink, 1804. 
Groot Beernink, 1804. 
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Rookhoenders Ambt Borculo. 

Het Rot van oude en Frakkmk: 
Willem te Brinke, 1804. 
Zweer Bluemink, 1804. 
J. ten Bome. 
E. Bonenkamp, 1804. 
Harmen Droebert, 1804. 
Groot Gebbink, 1804. 
Klein Gebbink. 
E. te Hofsteede, 1804, 
Bernardus te Hofsteede. 
Gt. te Hofsteede. 
Berend Koerboom, 1804. 
Jan Willem Lammen, 1804. 
Wed. Rotink, 1804. 
Schoevekamp. 
J.B. Swiers. 

Schootmans Rot: 
Jan Hendrik Schootman, 1804. 
Hendrik ten Dijke, 1804. 
Hendrik Eskes. 
Hendrik Egbers. 
Hofman. 
Jannes Hofstee. 
J. Klem Haneveld, 1804. 
Hendrik Klein Haneveld. 
Manus Kremer. 
Jan Kranenborg, 1804. 
B. Otters. 
J.B. Groot Kippert, 1804. 
Swier Ribbers. 
Dirk Seggelmk, 1804. 
Battes Schutters. 
Gt. Tukkers. 
Jan Wilderink, 1804. 
Mannus Sweers, 1804. 

Voshaars Rot: 
Warnerus Voshaar, 1804. 
Jan Blenken. 
Jan te Bome, 1804. 
Berend te Boome, 1804. 
Hendrik Klem Beernink, 1804. 
Jan Goormans, 1804. 
Jan Hork op Nijlant, 1804. 

Berend Huiskes, 1804. 
Jan Leemkamp. 
Hendrik Nijenboom, 1804. 
Berend Oldenboom. 
G.J. Klein Poele, 1804. 
Derk Groot Poele, 1804. 
Gt. Pijpers, 1804. 
Gt. Schutte, 1804. 
G.J. Klem Severt, 1804. 
Hendrik Swiers. 
Gt. Swiers. 
Harmen te Vrugte, 1804. 
Albert te Winkel, 1804. 
Garrit Nijland, 1804. 

Scheenks Rot: 
Jan Arink, 1804. 
Hendricus Bulteman, 1804. 
Jan Kleyn Hemmink, 1804. 
Mannus Heuihaar, 1804. 
Derk Heimer, 1804. 
Jan Derk Knipper, 1804. 
Jannus Leunk, 1804. 
Berend Oud Lieftink, 1804. 
Nieuw Lieftink. 
Tone Nijkamp, 1804. 
Pasman. 
Jan Scheeenk, 1804. 
Jan Derk Schurink, 1804. 
Berend Vossenberg, 1804. 

Buurschap Lintvelde. 
Bijvanks Rot: 
Altink. 
Baake. 
Boenink. 
Jan Bruggert, 1804. 
Hendrik Groot Bekenuite, 1804 
J. Hendrik Bekengaarden, 1804 
Braakman. 
Jan Bomers, 1804. 
Borgman. 
Derk Bijvank, 1804. 
Jan Geesink, 1804. 
B. Hoitink. 



Rookhoenders Ambt Borculo. 
Bijvanks Rot: (vervolg) 
G. Hoitink. 
Hanselman. 
Memkeshorst. 
Jannus Oostrik,1804. 
Sijverdink. 
Schreur. 
Aalbert Schaarlink, 1804. 
Gart Sprokkelkamp, 1804. 
Tankink. 
Woerdman. 
Weerbeek. 

Revehorst Rot: 
Bulteman. 
Brevink. 
J. Wilm Hoebink, 1804. 
Jan Helbarg, 1804. 
Jan Horstman, 1804. 
Kopperman. 
Derk Jan Lenderink, 1804 
Morsman. 
Nijenhuis. 
Gart Revehorst, 1804. 
Wed. Scholte, 1804. 
Settelbrink. 
Bats Groot Valkenborg, 1804. 
Teunis Klein Valkenborg, 1804. 
Manus te Vrugte. 
Waterdijk. 
Zonderman. 

Buurschap Avest. 
Nahuis Rot: 
G.J. Groot Bouwhuis, 1804. 
Klein Bouwhuis. 
J.W. Groeskamp, 1804. 
H. Huisker, 1804. 
Garrit Koppelman, 1804. 
J.H. Kip, 1804. 
G.J. te Loeke. 
G. Klein Loeke, 1804. 
Menkhorst. 
Martens. 
D. te Nahuis. 

Hendrik Groot Nahuis, 1804. 
Pasman. 
Pepelenbos. 
Spilman. 
Bartus Startman, 1804. 
Klein Startman. 
Santberg. 
W.G. fuinte op den Gaarden. 
L. te Vogt. 
Bt. te Vrugte. 
Willem Veldkamp, 1804. 

Huurnemans Rot. 
Gart Groot Boitink, 1804. 
Jan Klein Boitink, 1804. 
Groot Bogt. 
Derk Klein Bogt, 1804. 
Hendrik Klein Boitmk, 1804. 
Reinder te Braak. 
Egbert te Braak. 
Willem te Braak. 
Hutters. 
Jannus Huurneman, 1804. 
Derk Panneman, 1804. 
Gart Slatman, 1804. 
Jannes Sijverdink. 
G.J. Klein Tuinte, 1804. 
Veldman. , 

Buurschap Zwolle. 
Reijerinks Rot: 
J.H. ten Beitel. 
J.A. ten Breuil. 
H. te Braak. 
Gt. Jan te Braak. 
Hendrikus te Braak. 
Jan Hendrik te Braak. 
Hendrik Gielink. 
J.B. Groothuis. 
Hendrik Stiefmaat (Hietmaaf) 
Gerrit Knikkink. 
Harm. Koenderink. 
Jan Lammerink op Schoelenborg 
Hendrikus Mensink. 
Jan Mensink. 
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Rookhoenders Ambt Borculo. 

Reijerinks Rot: (vervolg) 
Hendrik Mensink. 
Battes Klein Nase. 
Noords. 
H.J. Oosterhold. 
J.H. Oosterhold. 
Reijerink. 
Rasink. 
Berend Rasink. 

Stroetman. 
Derk Simmelink. 
Tops. 
J.H. Tijgelovend. 
Gt. te Vogt. 
H. Veehof. 
Wissink. 

Marken van Beltmm. 
Mark van Avest 
Mark van Beltrum 
Mark van Lintvelde 
Mark van Zwolle 
Dezelfde, maar be
twist door Avest. 

Het deel van de mark 
ten noorden van het 

bund. 
200 
987 
463 
511 

223 

van Zwoll 
schependom 

roed 
10 
34 
30 
19 

31 

g dat 
van c 

ell. 
70 
20 
10 
52 

50 

betwist 
e stad 

bund. 
197 
958 
457 
506 

222 

werd door 
Groenlo. 

roed. 
70 
36 
49 
17 

35 

Avest 

ell. 
70 
30 
90 
88 

30 

, lag 
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Mollnkempken (Meulenkamp) m de stand van de firma 
Ter Steege tijdens de souvenir-beurs te Utrecht m 
1983. Hier speelde hij z'n vingers Delftsblauw, 
(coll. B. Oltwater) 
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Hoo 't kump dat Möllnkempken de hele wereld aover geet. 

De oprichters van de firma ter Steege uit Enter (later Rijssen) 
waren marktkooplui die op verschillende weekmarkten in onze re
gio stonden en langzaam overschakelden op levering aan winkels. 
Zij kochten porselein en aardewerk in partijen en overtollige 
voorraden. Bij deze partijen waren meestal veel diepe, ontbijt, 
en platte borden. 
Men at indertijd bijna niet van platte borden in dit gebied, 
zodat de platte borden zich hoog opstapelden. In 1978 werd de 
stap gezet naar de souvenirmarkt. 
De platte borden werden voorzien van een Delfts-blauw decor en 
met mooie getekende nostalgische voorstellingen. Hiermee werd 
een gat in de markt gevonden. De meest verkochte borden zijn de 
klompenmaker, de hoefsmid, de kaasmakerij, de melkboer en 
natuurlijk de boerenbruiloft met als middelpunt Möllnkempken de 
op dat moment 86-jarige bekende Eibergenaar. 
De boerenbruiloft werd op aanvraag van een uit Nederland afkom
stige Amerikaan, die veertig jaar geleden naar Amerika ging, 
ontwikkeld. 
Deze importeur levert in Amerika vanuit Grand-Rapids aan "Hol
landse" winkels. 

Ben Oltwater, samen met Meulenkampt toont .ij.ci I,^L. ^^^j^cau met de 
nostalgische Hollandse voorstelling. Links op de voorgrond de 
Eibergse harmonicaspeler, (coll. B. Oltwater) 
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Onze tekenaar de heer J.C. van Hunnik vroeg in de ontwikkelings 
fase om een muziekant, een harmonicaspeler of iets dergelijks. 
Toen ik de kunstenaar vertelde dat Meulenkamp vroeger altijd op 
boerenbruiloften op zijn harmonica speelde, kwam al gauw het 
idee, de harmonicaspeler in de tekening op te nemen. 
Toen de kunstenaar hem tijdens een bezoek vroeg, of hij er geen 
probleem mee had dat hij op een wandbord aan de muur kwam te 
hangen, was zijn antwoord: "kan mie neet skell'n, ak ter zelf 
maor neet hoof te hang'n." 
Meulenkamp is in 1983 bij de introduktie van het nieuwe artikel 
op de souvenirbeurs in Utrecht aanwezig geweest. 
In Utrecht aangekomen vroeg hij: "ho ver buwe noe van hoes?", 
en wees daarbij op zijn zakhorloge. 
Anderhalf uur, was het antwoord. "Oh", zei hij "dan bun'k al ne 
keer wieder ewes, want too wa'k twee uur van hoes". 

Op de beurs speelde Meulenkamp de vingers "Delfts" blauw en een 
buurman standhouder die hem nog al indringend vroeg om even te 
stoppen, kreeg nul op het rekest. 
"Wat denk ze wal, dat ze mi' j het zwieg'n op kunt legg'n; ik 
heb wal veur hétere vuur'n estoan" was het antwoord van het 
1,50 meter grote Mollnkempken. 

De boerenbruiloft blijft goed verkopen, en sinds kort hebben we 
de voorstelling ook in kleur. Mollnkempken hangt inmiddels aan 
duizenden en duizenden muren over de gehele wereld. 

Rijssen, maart 1991. 
Ben Oltwater. 
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Ons zoekp(aa^c 

De vorige keer, in Old Ni'js nr. 16, gingen we op zoek naar na
men van de Openbare Lagere School te Eibergen. Ondanks een aan
tal reakties hebben nog niet alle namen. Wie weet nog namen'' 
Mw. Gerritje Bieleman- Groot Obbink zal nog een aantal maanden 
geduld moeten hebben, om te weten bij wie ze in de klas en op 
school gezeten heeft. 

Ons nieuwe zoekplaatje kregen we van de fam. Oldenampsen. Het 
is een opname uit de dertiger jaren. Het gaat hier om een prijs
uitreiking in zaal Wormeester van de Eibergse schietvereniging. 
Links op de voorgrond, met het tableau in de hand, zit de vader 
van Bertus Oldenampsen, J.H.A. Oldenampsen. 
We vragen dan ook weer; Wie staan er op deze foto afgebeeld? 
Reakties gaarne aan: J. Baake. 

K.Nieuwenhuizenstraat 5, 
7161 VB Neede. 
Tel. 05A50-94001 
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Scheppels Mankzaod. 
Ina Spruyt- Mast, kleindochter van Wapstra, die vroeger een 
winkel had aan de Grotestraat in Eibergen, stuurde ons een ge
dicht in dialect, dat haar moeder (in de twintiger jaren?) had 
overgeschreven. 
We zijn benieuwd, of dit rijmwerk bij Oud-Eibergenaren nog her
inneringen oproept. We zijn het nog niet eerder tegengekomen. 
Enkele raadsels en kleine liedjes, en spreekwoorden, die ik van 
lezers ontving, bewaar ik voor een volgende Scheppel Mankzaod. 
Voor meer dingen "oet de olde deuze" houd ik me, als steeds, 
aanbevolen. 

E.H. Wesselink. 

Het nieje klokken touw. 

Biej feest en ook biej nood en rouw, 
dan luudden vrogger de klokken. 
Deur 't volle gebroek verslet het touw, 
en weer der deur etrokken. 
Noe kwamp den Raod der is biejeen, 
om 't èèrns is te beproaten. 
Woo dat ze wal bet beste deen, 
ze wollen 't maken loaten. 

De borgemeister stelde veur. 
Van Zark oet Hoksebarge. 
Den maakten stark en neet te deur, 
nee, zèè den boer van 't Warge. 
Ik mudde toch nao Grol Ie hen, 
't is naoder in de buurte. 
Daor wont Gaits-Mann's, vraoget den, 
dan volt oew met de duurte. 

Den eenen dit, den anderen dat, 
en ieders weer wat betters. 
Eibarge is net ne groote stad, 
vol proatters en vol vretters. 
Moar eindliks was de zake kant, 
den Wargert hef 't ewonnen. 
Twee nemt den goastok in de hand, 
dee 't hardste pingeln konnen. 

Nao lang gepingel en geproat, 
was eindliks af esprokken. 
Gait- Mann's dee zal dan inderdoad, 
goedkoop veur alle klokken. 
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De touwe maken, iezerstark, 
schoon moatig was 't betalen. 
Och wazzen zee toch biej van Zark, 
de touwe moar goan halen! 
't Was wal een betjen oaver tied, 
dar gait- Mann's ze kwam brengen. 
Hee zèè hee was de moat ears kwiet, 
en mos too an 't verlengen. 

Moar eindliks kwamp edan toch klaar, 
't is alles veur mekaare. 
Zien betjen geld beurt hee zoo woar, 
biej 't lèèvren van de ware. 
Hee hef zien geld en ging toon vot, 
noa Grol Ie zee'j um loopen. 
Hee hef gin tied, hee zeg hee mot, 
nog meerderwegs verkoopen. 

Toon 's aovens klokke tiene slut, 
zal 't kosterken proberen. 
Of 't noe de klokke good weer dut, 
of dat er niks mankeeren. 
Um tien uur wodden 't bedde verlot, 
zoo at ze dat too zèèen. 
Umdat dan elks noa bedde mot, 
wat alle dan ok dèèen. 

Hee grip en trek, luk hard en gauw, 
"pang", zeg op ens de klokke. 
"Petsj", zeg op ens het klokketouw, 
en ' t is kapot etrokken. 
De koster pleart pardoes op 't gat, 
ne dutte in de steene. 
Dat arg hee schrikt is nog al glad, 
en 't slut um in de beene. 

Hee mèènt dat heel den toren wal, 
inééne noe zal plèèren. 
Hee weet neet woar e-hen noe zal, 
en hard geet hee an 't rèèren. 
Moar too de waereld neet verging, 
too kamp eweer te stande. 
En 't kc sterken nao 't hoes hen ging, 
'n end touw nog in de hande. 
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En biej de lampe zag hee gauw, 
de koopman bad bedroagen. 
Van beui en leus was 't klokkentouw, 
noe hoof lej niks te vroagen. 
En 's anderdagens kwam den Raod, 
vrogtiedig al biej ééne. 
Wat wazzen alle leu toch kwoad, 
too zee doar hebt ezeene. 

Dat Gait- Mann's eur zoo'n klungeltouw, 
kon m de mage stoppen. 
De borgemeister is heel gauw, 
in 't koarken too ekroppen. 
De zwoppe lèè hee oaver 't peerd, 
un Gait- Mann's op te zeuken. 
En urn zoo good hee 't hadde lèèrt, 
den pokkei vol te vleuken. 

Wat heb lej, zeg-e too 't um zag, 
ons doar veur touw edoane'^ 
Dat IS joa met den ersten dag, 
bats oet mekare goane. 
Doe smêèrlappe 't was joa niks as vleus, 
't was good a'k oe verhmge. 
In plaets van hennip nam lej leus, 
moet heul en zuk soort dmge' 

De si eager zeg, mien lieven man, 
wa'j zekt is neet eloagen. 
Maor of 't veur geld wal better kon, 
dat mo'k oew eers is vroagen. 
Noadat lej pingelt wordt ewarkt, 
en dat het touw zoo gauw kraakten"^ 
Dat heb lej gistren pas emarkt, 
ik wis 't al too'k het maakten' 



I 




