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Inleiding 
Met de oprichting van het Waterschap van de Berkel in 1882 leek een einde 
te zijn gekomen aan de "heerloze" toestand waarin de rivier al sedert jaar en 
dag verkeerde. De oprichting markeerde het einde van een tijdperk waarin de 
mogelijkheden tot scheepvaart de verbeteringsplannen domineerden De aan
leg van "rijkswegen" en een spoorwegennet maakten de Berkelscheepvaart 
spoedig tot een achterhaalde vorm van tiansport 
Maar er was veel meer aan de hand Het was niet meer alleen het scheep
vaartbelang dat oprichting van een waterschap voor het stroomgebied van de 
Berkel vereiste, maar ook een noodzakelijk gevolg van de ontwikkelingen in 
de landbouw die samenhingen met de overgang van de tiaditionele agrarische 
economie, die gekarakteriseerd kan worden als een economie gebaseerd op 
het systeem van de marken met veeteelt in dienst van de akkeibouw, naar een 
moderne vorm, te kaïaktenseren als een intensieve landbouweconomie waar
binnen de akkerbouw in dienst kwam te staan van de veeteelt. 
De oprichting van het Waterschap werd dan ook gestimuleerd door de even
eens jonge landbouworganisaties Door een samenloop van omstandigheden 
kwam het jonge Waterschap van de Berkel spoedig na zijn oprichting terecht 
in een diepe crisis die duurde van 1884 tot 1892. In deze crisis speelden de 
afdelingen van het Waterschap een hootdiol. 
Deze bijdrage schetst de vooigeschiedenis van de oprichting van het Water
schap van de Berkel en de oprichting van de afdelingen tegen de achtergrond 
van de gevolgen van de markeverdehngen, de landbouwcrisis en de bestuurs
organisatie van het Waterschap Het accent ligt op het eerste decennium 
(1882-1892), want dat is bepalend geweest voor de verdere geschiedenis van 
het Waterschap van de Berkel. 
De afdelingen van het Waterschap van de Berkel zijn geen lang leven bescho
ren geweest Met ingang van 1 januari 1950 werden ze opgeheven. Thans lijkt 
het alsof de geschiedenis zich gaat herhalen. Want per 1 januaii 1997 is het 
Waterschap van de Berkel opgegaan in het Waterschap Rijn en IJssel Dit 
nieuwe waterschap draagt de zorg voor het totale waterbeheer in Oost-
Nedeiland en de zuidrand van Overijssel. De voormalige wateischappen van 
de Berkel en van de Schipbeek zijn hierin opgegaan als "Afdeling Noord". 
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In 1643 werd de eerste Berkelcompagnie opgericht. Maar de stad 
Zutphen, op wier initiatief dit gebeurde, was al in 1641 met de heer van 
Borciilo overeengekomen om de Berkel in zijn rechtsgebied, waaronder 
ook Eiber hij Mallem moest echter overleg gepleegd worden met de 
heer van Mallem, jonkheer Van Keppel tot Odink. De Gelderse karto-
graaf, Nicolaes van Geelkercken nam op 3 augustus 1642 de situatie hij 
Mallem op. De Zutphense Berkelheren wilden hij monde van mr 
Vermant, een sluis leggen in de "Losbeek" hij B. Jonker Van Keppel was 
het hiermee met eens. Hij vreesde door deze oplossing schade te lijden 
voor zijn watermolens. Beter was oplossing C. "Een oude stranck {tak) 
met een brug", die het voordeel had, dat het "vaste lant" was, en ook 
omdat deze beter aansloot op de door te snijden "cronte" bij D. 
(Rijksarchief in Gelderland, A KV) 
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De zorg voor de waterbeheersing in het noordoosten van de 
Achterhoek vóór de oprichting van het Waterschap van de 
Berkel in 1882 

Hoe was het gesteld met de waterbeheersing in de tijd dat er nog geen water
schap was? Overstromingen van de Berkel en haar zijrivieren kwamen 
natuurlijk wel voor, maar onder invloed van de marke-organisaties was er een 
beheerst gebruik van venen en velden, die een belangrijke functie hadden om 
het water vast te houden. En zolang die marken maar niet onder druk van het 
moderne marktgerichte denken bezweken, was er niet zoveel aan de hand. 
Toch was er vanwege de overheid wel bemoeienis met de beken en waterlei
dingen. Eibergen en Beltrum maakten tot 1795 deel uit van de heerlijkheid 
Borculo. De heer der heerlijkheid meende nog in 1736 dat tot zijn heerlijke 
rechten hel "recht van water en wind" behoorde: "door dat regt kan niemand 
wind- of watermolens hebben als de Heeren van Borkelo". Met andere woor
den: inwoners van de heerlijkheid moesten hun graan laten malen op de heer
lijke watermolens in Borculo en Olden Eibergen en de windmolen in Neede. 
Maar in Mallem stond een particuliere watermolen, waar ook burgers van 
Eibergen hun graan lieten malen. De heer stond dus niet erg sterk in zijn 
schoenen. Een bijzondere interpretatie van dit heerlijk recht was wel de vol
gende passage uit het stuk van 1736 dat betrekking heeft op het gebruik van 
het water voor de heksenproef: "... En uyt hoofde van eygendom van 't water 
hebben de Heeren van Borkelo dikwils 't gebruyk van water op cene recog
nitie Ifinanciëële vergoeding| toegestaen aen menschen van toverijc beschul
digt en die door dat middel haer onschuidigheyt versoeken te mogen toonen". 
Ook de visserij in de Berkel behoorde onder deze titel aan de heer van 
Borculo. Ook de lokale overheid bemoeide zich met het riviertje. Voor de 
vroede vaderen van het stadje Eibergen vormde de oprichting van de Tweede 
Berkelcompagnie in 1766, aanleiding om een haventje aan te leggen, er een 
kraan bij te laten plaatsen en de dijk ernaar toe, de huidige Whemerdijk, te 
verhogen. Erg succesvol is de kraan niet geweest, hij komt slechts enkele 
jaren voor in de stadsrekeningen. In 1772 bracht de verpachting ervan slechts 
9 gulden en 10 stuivers op. In 1773 al moest de keten van de kraan al ver
nieuwd worden. De kosten waren: 10 gulden en 16 stuivers. 
Een punt van voortdurende discussie was de vraag wie de schouw over de 
Berkel ter hoogte van het stadje mocht voeren: de drost of de Eibergse bur
gemeesters? Een prestigezaak, want de bestuurlijke zelfstandigheid van 
Eibergen was in het geding. Het onderhoud van de rivier de Berkel, de zijri
viertjes en de waterleidingen geschiedde door de ingezetenen van de aan
grenzende buurschappen. Dit werk betrof vooral het schoonhouden van de 
rivier en dewaterleidingen, het leggen van kribben om het water in goede 
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banen te houden en het maken en onderhoud van sommige bruggen. De 
schouw over de Berkel werd in het schependom van Borculo en in de rest van 
de heerlijkheid gevoerd door de drost, als plaatsvervanger van de heer. Hij 
had daarbij gezelschap van de richter en de schepenen en werd geassisteerd 
door de advocaat-fiscaal - de officier van justitie -die dan meteen overtredin
gen kon noteren. De schouw geschiedde doorgaans eenmaal per jaar gedu
rende drie dagen in de maand september. Het schouwen van de "becken, ley-
en togtgravens" - zeg maar de secundaire watergangen -werd in het schepen
dom van de stad Borculo gedaan door de burgemeesters en gemeenslieden, 
en in de voogdijen, waaronder Eibergen en Beltrum, door de voogden met 
twee rolmeesters. De schouw van de voogdij Bcltrum nam in de regel twee 
dagen in beslag, terwijl voor de schouw van de voogdij Eibergen doorgaans 
drie dagen nodig waren. De schouw was gebaseerd op het reglement van de 
Staten van de Provincie Gelderland van 31 oktober 1755. Voorde uitvoering 
van het opruimingswerk werd gebruik gemaakt van de bestaande structuren, 
zoals de marken, die van oudsher al de plicht hadden bij te dragen in (de kos
ten van) het onderhoud van wegen, waterleidingen en bruggen. De Stokkers-
brug in Olden Eibergen was een voorbeeld van zo'n brug die door de mark 
onderhouden moest worden. Toen de marke in 1861 verdeeld was, bleef het 
onderhoud van de wegen, waterleidingen en bruggen voor rekening van de 
mark. Toen de Stokkersbrug vernieuwd moest worden, zo schreef H.A. 
Huender in Eibergenvoorheen en thans (blz. 34), "was Holland in last. Het 
eenig overgeblevenbestuurslid, de heer W.H. Smits, die wel gevoelde, dat hij 
nalatig was gebleven, redde zich uit de moeilijkheid, door op zijn gewone 
royale manier het nodige eikenhout voor de brug beschikbaar te stellen". 
Smits, die burgemeester van Eibergen is geweest in de periode 1879-1903, 
was het laatste bestuurslid van de mark van Olden Eibergen. 
De bevaarbaarmaking van de Berkel bevorderde ook de bemoeienis van de 
hogere overheden met hel riviertje. Twee Berkelcompagnieën (1643-1671 en 
1766-1787) met respectievelijk de stad Zulphen en burgers van Zulphen als 
initiatiefnemers, leidden niet tol hel gehoopte resultaat, namelijk een bloei
ende Berkelschccpvaart. In 1787 namen de Stalen van hel Kwartier van 
Zulphen de Berkelwerken over. Na de Balaafs-Franse Tijd (1795-1813) wer
den de pro vinciebesturen verantwoordelijk voor de waterstaat in hun pro
vincie. Provinciale Staten kregen de bevoegdheid om waterschappen op te 
richten en op Ie heffen. In tegenstelling tol de gemeenten, die bij wel worden 
opgericht en opgeheven, bestaan waterschappen dus bij besluit van 
Provinciale Staten. De bemoeienis van de Provincie met de Berkel leidde tot 
verschillende plannen en fraaie tekeningen. Het bekendst is wel geworden het 
rapport van W.C.A. Staring uil 1845 waarin de geschiedenis en beslaande toe
stand van de Berkel alsmede de noodzakelijke verbeteringen uitvoerig 
geschetst worden. 



Op de pciiiina's 8,9,10 en II ziet u de loop van de Berkel van Borcido naar Rekken, 
i>etekend door W.C.A. Starini- in 1845 {Arehief Waterschap van de Berkel). 

De toestand van de Berkel en haar zijrivieren in het 
midden van de 19e eeuw 
Hel is de verdienste van Willem Constantijn Arnold Staring (1812-1895) ge
weest, dat wij beschikken over een gedetailleerd overzicht van de toestand 
van de Berkel in het midden van de 19e eeuw. Hij was de jongste z.oon van 
de letterkundige en landbouweconoom Antoni Christiaan Wynand Staring en 
een broer van de beroemde geoloog en landbouwkundige Winand Carel Hugo 
Staring (1808-1877) die zich in 1837 voor Eibergen verdienstelijk had ge
maakt met "Verslag der Geologische Commissie belast met de onderzoekin
gen in de omstreken van Eibergen" (gepubliceerd in: Vriend des Vader-
landsXIII, blz. 141-157). In 1843 kreeg W.C.A. Staring (die ene letter maakt 
het onderscheid met zijn broer soms verwarrend) de opdracht van de 
Provincie Gelderland, die de waterstaatszorg voor de kleinere rivieren had, 
om een af-wateringsplan voor de Graafschap te maken. Zijn bevindingen ten 
aanzien van de Oostgelderse waterhuishouding heeft hij samengevat in twee 
uitvoerige rapporten: Verslag over den toestand der Berkel. Ontwerp tot ver
beteringvan die rivier, (1845) en Verslag over den toestand der rivieren en 
afwateringen in het Zutphensche (1847). In het eerstgenoemde boek 
beschreef hij invijf hoofdstukken achtereenvolgens de rivier, de Berkelvaart, 
de afwatering, de middelen tot verbetering en in het laatste hoofdstuk voeg
de hij er een kos-tenbegroting aan toe. Aan het boek waren drie kaarten toe
gevoegd, bewerkingen van 17 originele kaarten, die thans bewaard worden in 

het Rijksarchief in Gelderland te Arnhem. Zijn rapport vormde voor 
Provinciale Staten aanleiding om een voorstel tot oprichting van een water
schap in te dienen, maar er kwam voorlopig niets van terecht. Een waterschap 
betekende immers ook dat er belastingen geheven moesten worden. 
Voor zover voor Eibergen van belang en voor zover passend in dit artikel 
ontlenen we aan Starings verslagen de volgende gegevens over de rivier en 
haar zijtakken die over Eibergs en Beltrums grondgebied lopen. 

"Bij Oldenkotte, onder de i^eineente Eihergen, komt de Berkel met den reg-
teroever op Nederlandsch gebied en vormt de grensscheiding met Prnissen, 
tusschen de palen no. 828 en 827, alwaar heide oevers Nederlandsch worden. 
Van Oldenkotte tot heneden het dorp Rekken hlijven de oevers doorgaans 
hoog, terwijl de rivier verder tot Eibergen door lage weilanden loopt. Hier 
verheffen beide oevers zich weder, en beperken het Berkeldal dan eens meer 
dan eens minder Beneden den Nieuwen molen gaat de rivier in de gemeente 
Borculo over {...)". "De lengte der Berkel van de grenspaal no. 828 te 
Oldenkotte tot den IJssel is langs de rivier gemeten 61.700 ellen, of 11 uren 
gaans." "Daar de bodem van de IJssel te Zutphen op ongeveer 2,2 [meter] 
boven Amsterdams Peil ligt, en het bed der Berkel onder het Meendersvonder 
bij Oldenkotte op 24,34 m f+A.P.], z.oo zoude het geheele verval zonder 
opstuwingen 22,14 [meterj op 61.970 ellen afstand (...) bedragen". (...) "Bij 
gemiddelden waterstand is de breedte der rivier op de hoogte van Oldenkotte 
ongeveer 12 ellen, terwijl die boven de stad Zutphen 15 ellen bedraagt. 
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Tusschen die heide punten wisselt de breedte gedurig af, en is die op sommi
ge plaatsen slechts 4,80, terwijl elders bruggen van 20 ellen wijdte worden 
gevonden". "Even zoo verschillend is ook de diepte, welke gemiddeld op 1,5 
tot 2 ellen gerekend kan worden, doch op sommige plaatsen tot 5 ellen aan
groeit, en op andere minder dan 0,2 is. (...)". 

Vrijwel de gehele gemeente Eibergen watert af op de Berkel, met uitzonde
ring echter van een gedeelte van de buurschappen Mallem en Olden 
Eibergen, voor zover ten noorden van deze rivier gelegen. Deze delen wate
ren af op de Schipbeek. 
Overigens verdient het opmerking dat W.C.A. Staring consequent was in het 
gebruik van de oude benamingen van maten en gewichten. Hoewel 
Nederland al in de Franse Tijd (1812) was overgegaan tot het metrieke stel
sel, werd dit in 1816 gedeeltelijk teruggedraaid en werden de stelselmatige 
namen vervangen door de namen die vroeger gebruikelijk waren. Een el was 
na 1816 dus gelijk aan een meter. 

De Berkel dreef in Eibergen twee watermolens aan, de Mallemse Molen en 
de Nieuwe Molen in Olden Eibergen, ter hoogte van het erve Wansink aldaar. 
Boven heide molens was de Berkel onhedijkt, hetgeen vooral voor de 
Oldeneihergse weiden nadelig uitpakte: 

"De Berkel is hoven den [Nieuwen] molen onhedijkt, waardoor de weiden hij 
eenigen vloed dadelijk onderloopen, en zich dan verder op de Rioolsgoot, of 
bij hoog water op de Ruskemorsgoot [in het gebied van het latere Waterschap 
van de Schipbeek! en de Haarlosche afwatering ontlasten, waardoor dan een 
groot gedeelte van Olden Eibergen, Haarlo, Neede en Hoonte onder water 
gezet, en de gemeenschap met den Nieuwen molen z.elve geheel afgesneden 
wordt. (...) De bedijking der Berkel hoven dien molen is dus noodzakelijk, zoo 
wel in het belang der vaart als in dat der aangrenzende buurten, welker 
bouwlanden, huizen, wegen en hosschen thans alle winters en dikwijls ook 
des zomers groote schade lijden". 
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De Berkelbruggen, stuwen en vonders 
In verband met de scheepvaart op de Berkel waren de voorden (ondiepten, 
doorwaadbare plekken in de rivier) bruggen, stuwen en de vonders (loop
bruggen, zoals thans nog bij Wamsveld aanwezig) van groot belang. In de 
gemeente Eibergen trof Staring (1845) de volgende Berkelbruggen aan (van 
oost naar west): 

1. De Stompvoordsbrug, vlakbij het dorp Rekken, op een 17e eeuwse kaart 
van de Berkel nog het "Muelenvonder" genoemd. 

2. De Molenbrug (bij de Rekkense windmolen). Deze brug werd in 
17eeeuwse stukken ook wel "Oedinck-brugge" genoemd, naar het vlak
bij liggende erve Odink. Iets stroomafwaarts lag in de 17e eeuw het 
"Udin ckvonder", dat door Staring geïdentificeerd werd als de Kwak-
kenbrug. 

3. De Kwakkenbrug bij boerderij Eikelkamp in Rekken. 
4. De Kuipersbrug, eveneens in Rekken. Op een 17e eeuwse kaart word-

talleen nog gesproken van het "Cuppersvonder", waarvan het wenselijk 
was dat deze zou worden omgebouwd tot een brug van "5 jucken". (Een 
"juc" of "joc" is een gestel of geraamte van steunbalken. Er werd voor
al een in het water geslagen paal mee bedoeld.) 

5. De Loobrug, op 't Loo in Mallem. Dit was ook een oude brug. Op 
een 17e eeuwse kaart wordt vermeld, dat "die brigh bij het Loo heeft 16 
juecken, moet 2 voet hooger staen". 

6. De brug over de stuw bij de Mallemse Molen. 
7. De Nieuwe Brug bij het dorp Eibergen. Deze brug werd pas gebouwd in 

1837. Maar reeds in de 17e eeuw was er op deze plek, dat wil zeggen 
direct grenzend aan de plek waar de Ramsbeek, waarvan het laatste stuk
je "de PoUegotte" genoemd werd, in de Berkel uitmondde, reeds een 
vonder. Men vond toen al dat dit vonder vervangen moest worden door 
een brug. Staring identificeerde dit vonder, dat hij het "Eibergsche von
der" noemde, met de Nieuwe Brug. 

8. De Stokkersbrug in Olden Eibergen, die het zuidelijke deel van de buur-
schap met het noordelijke verbindt. Het is eveneens een oude brug, die 
in de 17e eeuw de "Stockhoorstbruge" genoemd werd. Stroomopwaarts 
van deze brug was er in die tijd nog een "melckvonder". 

9. De brug over de stuw en sluis van de Nieuwe Molen in Olden Eibergen. 



-14-

Hier nog een heeld uit 1966 van de oude stun ui Rel^l^en. 

De Knollenbroeksbrug bestond in 1845 nog niet. Het archief van het Water
schap van de Berkel bezit een tekening van deze brug uit 1886. In 1884 werd 
een spoorbrug aangelegd over de Berkel. Voor geladen schepen waren de 
Nieuwe brug, de Kuipersbrug, de Kwakkenbrug, de Molenbrug, de Stomp-
voordsbiug te laag. Voor licht geladen en ongeladen schepen waren de 
Stokkersbrug, de Loobrug en de Rekkense stuw eveneens te laag. Staring: 

"Om nogtans onder door deze bruggen te komen, bezigen de schippers een
middel dat, in omgekeerden zin, aan de scheepskamelen van het Pampus her
innert. Zij scheppen namelijk hunne zompen halfvol water, en pompen dit, na 
den doortogt onder de brug, weder uit; een middel dat een spotter deed voor
stellen, op elke brug eene kraan te plaatsen, om daarmede een zwaren last in 
de voertuigen te laden, en die, aan de andere zijde van de brug, weder uit te 
ligt en". 
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IJzeren brug te Rekken. Beeld van de noodbrug, die m 1946 werd gelegd, toen de 
Z.g. IJzeren Brug door de beruchte overstroming van dat jaar werd weggeslagen. 
Vlak nadat de brug was weggeslagen, kwam het echtpaar Kolthof per fiets aange
reden. De vrouw reed pardoes de woestende kolk in en verdronk op tragische wijze. 
Kolthof zag het gevaar bijtijds en ontsnapte aan verdrinking. 

Tussen Rekken en Eibergen, in het z.g. Knoüenbroek, lag een smalle brug over de 
Berkel. Ze was eigendom van de Marke van Mallem (officieel opgeheven in 1974} 
en diende voor de overgang van vee van de boeren van Mallem en Loo naar het 
Knollenbroek. Op de foto zijn rechts op de brug nog wat overstekende koeien te 
zien. Het bruggetje bestaat sinds de ruilverkaveling en berkelkanalisatie van de 
zeventiger jaren niet meer. 
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In Rekken was er stioomopwaarts van de Kuipersbrug nog een stuwtje in de 
Berkel. Dit is vermoedelijk gebouwd tussen 1789 en 1793. Hiervoor was een 
stuwwachter aangesteld, die een tractement genoot van de Staten van het 
Kwartiei van Zutphen, later (1818) van het Ministerie van Waterstaat, en 
(vanat 1823) van de Provineie. hi 1842 werd de Rekkense stuw nog vei-
nieuwd. 

Dan gaat Staling veidei met een uiteenzetting over de geschiedenis van de 
Berkelvaart, de betekenis ei van vooi de handel, de belemmeringen voor de 
scheepvaart op het riviertje en de bestaande toestand van de afwateiing van 
de Berkel. 
HIJ schrijft, dat de vijl moienstuwen, namelijk die te Mallcm, Olden 
Eibergen, Borculo. Lochem en /.utphen, van groot belang zijn voor de 
scheepvaart, maai /i) diagen ook "giootendeels de schuld der overstroomin
gen". Het wa-lerlossende vei mogen van de schutsluizen is te gei ing En dit 
probleem werd alleen maar erger nadat in het Munsterland de marken ver
deeld waren. Daardoor kregen de Berkel en de Ramsbeek een versnelde toe
voer van water. 
"Bioekcn en veengronden", vervolgt Staring, "die voorheen geheel afgeslo
ten waien, en alleen dooi uildamping konden opdroogen, wateren thans 
geheel al, zondei dat aan hel hooldkanaal, de Berkel, eenig meerder vei mo
gen IS gegeven". Een belangiijke constateiing, maai het zou nog een halve 
eeuw duren voordat met de eerste Bei kei verbetering een begin werd gemaakt. 
De verdeling van het Ruurlose Broek of Herenbroek, en de veidelmg van 
maikegiongronden onder Borculo hadden tot gevolg, dat de Lebbinkbeek 
ook steeds vakei oveistioomde. 
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De zijtakken van de Berkel 

in zijn Verslag over den toestand der rivieren en afwateringen in het Zut-
phensche (1847), behandelde W.C.A. Staring uitvoerig de zijtakken van 
deBerkel. Ik sta er uitgebreid bij stil, omdat, ten eerste, aan deze zijtakken tot 
op heden weinig aandacht geschonken is, en voorts omdat deze beken, beek
jes en waterleidingen onder de zorg en het beheer stonden van de vier afde
lingen van het Waterschap. Afgezien van het namenmateriaal geeft het onder
zoek tal van historische bijzonderheden over deze beekjes in wier loop in de 
loop van deze eeuw zodanig is ingegrepen, dat de oude loop soms slechts met 
moeite en op basis van bijzondere kaarten gereconstrueerd kan worden. Een 
enkele waterleiding, zoals de Simmelinkgoot in Eibergen, bestaat zelfs niet 
meer. 

Op Nederlands grondgebied en in de gemeente Eibergen mondden de vol
gende beken, goten en waterleidingen in de Berkel uit: 
De Truitjesgoot, die "boven Oldenkotte en den weg van daar naar Eiber-
gen"haar oorsprong had en bij deze buurschap in de Berkel uitmondde. 
De Gielinkgoot, genoemd naar het Zuidrekkense erf Gelink, begon 
nabij Karncbeek "de Hutte" aan de Duitse grens en kwam ten noorden van 
boerderij "Den Toren" (Vennevertloo) in de Berkel. 
Vervolgens de Enzinkgoot, die door de oudere Berkeldeskundige Westen-
bergde "Oude beek" genoemd werd, maar ook bekend stond onder de namen 
Zonderkampsche Ried, Hcurncrgoot en Liezenboschgoot. Deze goot ont
sprong bij boerderij de Heurnc in Rekken, en werd bij Bekkink door twee stu
wen opgehouden ten behoeve van een bleek. Boven de Molenbrug bij het 
Dorp, mondde deze goot uit in de Berkel. 
De Lammersgool stroomde door Noord-Rekken, langs Elshuis en Odink 
(opde gedrukte kaart "Eunk") en verspreidde zich op het Odinkmors (op de 
gedrukte kaart "Mors"), om door het sluisje bij de Pol in de rechter 
Berkeloevcr uil te monden. 
De Lakkersgoot, die ontsprong bij het erve Nieuwenhuis, "verliest zich 
benoorden den weg van Eibergen naar Rekken in de weilanden de Meenen en 
de Aap", waarna hij zich door verschillende sloten ontlastte in de Berkel. 
De Middelhuisgoot ontsprong ten oosten van het erf Middelhuis, nam het 
water van de "Koffijgool" uit het Haaksbergse veen ("bij de Hel") op, en 
mondde bezuiden de Leversche Maat (Leversmaot) in de Berkel. 
De Ruitersgool, genoemd naar het erf Ruiter op het Loo in Mallem, 
die"boven den tigcheloven" (Kammeyer) of noordelijk van hot Knollenbroek 
in Mallem ontsprong, mondde ten oosten van de Loobrug in de Berkel. 
De Ramsbeek, de belangrijkste zijtak van de Berkel in de oude kadastrale-
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gemeente Eibergen, begon zijn loop als "Veengoot" in het Zwilbroekse 
venne Boven het Slempvonder kwam de beek op Nederlands grondgebied In 
de/e beek mondden twee kleine zijtakken uit de Duisteie beek, die ontspiong 
bij boeidenj Koordes in Zuid Rekken en bij Luttikholt in de Holterhoek in de 
Ramsbeek uitmondde, en de Simmelinkgool, die volgens Staring ont-
spiong"bij den weg van Eibergen naar Rekken, onder Eibergen", en bij 
Eibeigcn (doip) uitmondde m de Ramsbeek Vanouds vormde deze goot de 
scheiding tussen het gebied van de stad Eibeigen en de Holterhoek Deze 
goot heeft ongeveer gelopen waar nu de burgemeester Wilhelmweg ligt Hij 
IS in de loop der jaien stukje bij beetje gedempt, verlegd, dan wel van duikers 
vooi/ien, en /o aan hel oog onttrokken Staring beschieet hel als volgt 

"Het benedenste der [Rams-]heek is in een zeer verwaarloosden toestand, en 
door krihhen en andere beletselen vernauwd, tot op ongeveer 2^)00 ellen van 
den mond, alwaar de beek over de onverdeelde markeni>ronden loopt, en 
meestal volstrekt i>eene oevers heeft, zoo dal die meer naar eene reeks \an 
toevallii> te zamen hani>ende plassen, dan naat eene door menschelt/ke xli/t 
verbeterde naterleidini> i>eliikt" 

En dan ie bedenken dat op deze plaats thans een woonwijk ligt (de 
"Goudkust" en op de (Mallemse) Molenmois een andeie gepland is 
("Beikellanden") Op de kaait heet de/e beek de Ramsbeek en mondde /ij 
even ten oosten van plek waar de Haaksbergseweg over de Berkelbrug gaat, 
in de Berkel uit Tegenwooidig wordt de vooimalige Ramsbeektak ten 
onrechte als "de Pollegotte" aangeduid, een naam die alleen geldig /ou kun
nen /ijn voor het deel vlakbij de vioegei monding m de Berkel Een bena
ming als "Olde Ramsbekke" was juister geweest De Pollegotte zelt woidt 
dooi Staling niet vermeld noch getekend op /ijn kaarten 

In Olden Eibergen slioomde de Rioolsgoot, die zuidelijk van de 
Stokkcisbiugbcgon, en beneden de Kottenbrug m Haailo in de Bei kei uit
mondde De naam is niet eig oud Kan hel /ijn dat de/e goot vooiheen beter 
bekend stond ondei de naam "Bhkgoot"' In de/e buuischap stroomde ook de 
Hanninkgoot, die begon bij boerderij Hannink, en boven de Bellegoorsbrug 
uitmondde in de lechteioever van de Veenslatgoot 
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Hupsel en Beltrum 
De Leennkbeek ontstaat uit de samenvloeiing van de Hupselse beek en de 
Oude (Giolse) beek bi) het erf Weerbeek in Lintvelde Omdat het benedenste 
gedeelte bedijkt was, en het water door de Boiculose molens werd opgehou
den, kon de beek tot aan het Huis de Hoeve in de Borculose buurschap 
Dijkhoek door kleine zompen bevaien worden De Hupselse beek ontspiong 
in het Hupselse Veld in de buuit van de Koerboom Ze vormde vanouds de 
natuuihjke scheiding tussen de buurschappen Hupsel, Zwolle en Avest "Op 
de hoogte van de Veldkampsbiug |in de weg van Groenlo naar Borculo], zo 
vei volgt Staring, "woidt de Leennkbeek geheel onkenbaar, en hetgeen men 
daar de Hupselsche Beek noemt, is niets meei dan een samenhang van lage 
plassen in het onverdeelde veld, nagenoeg de grens volgende tussen de mar
ken van Avest en Hupsel" Zie hieivoor de kaart van de mark van Hupsel 
De Oude Beek was de oude loop van de Groenlose Slinge Ze begon ten noor
den van Groenlo en liep dooi Avest naai Lintvelde Bij het Bellegooi nam de 
Leennkbeek het watet uit de Veenslatsgoot op Deze goot ontsprongin het 
Veenslat, (bi) het industneteiiem De Kiette) en vormde de natuurlijke grens 
van Olden Eibeigen met de Holterhoek en Hupsel In de Leennkbeek mond 
de verder nog uit (namelijk bij de Wildbaan in Borculo) de bij het erve 
Sonderen in Lintvelde beginnende Hieminkbeek Een zijtak van dit beekje-
begon nog op de gemeentegrens tussen Eibergen en Borculo bij het erve 
Huinink 
Een andere zeer belangrijke zijtak van de Berkel, die door Beltrum en langs 
Lintvelde loopt, is de Slinge, die bi) het dorp Winteiswi)k begint en ontstaan 
IS uit de vereniging van twee kleinere, in Duitsland beginnende stioompjes 
Boven Gioenlo mondde de Steenbeek hierin uit Deze ontwaterde het Zwil-
broekse venne en mondde bij boerderij Groot Raassmk in Zwolle in de Slinge 
uit In Beltrum werd de Slinge gevoed dooi de Abbinkstegergoot, de 
Roeidinkgoot, de Stoevennkgoot en de Baksgoot 

Tot zovei Staring Zi)n plannen tot verbetenng (lees veibieding en kanalisa
tie) van de Bei kei zouden pas in hel laatste decennium van de 19e eeuw uit
gevoerd worden,de zijtakken volgden eerst veel later Hoewel Stanngs rap
porten de Berkelverbetenng vooral vanuit het belang van de scheepvaart 
bekeken, zou het toch het landbouwbelang zi)n, dat uiteindelijk de dooi slag 
moest geven 
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De ontginningen en de oprichting van het Waterschap 
van de Berkel 

De wens tot regulering van het Berkelwater werd voor een belangrijk deel 
ingegeven door processen die het gevolg waren van de markeverdelingen. De 
verdeling veronderstelde dat de voormalige gemeenschappelijke gronden 
verkaveld werden. Voorts vereiste, zoals gezegd, een succesvol gebruik van 
deze gronden een goede ontwatering. Er werden dus sloten gegraven die op 
hun beurt zorgden voor een snellere afwatering van de lage gronden. 
Ook de voortschrijdende verveningen en droogleggingen leidden tot een ver
snelde afvoer van het regenwater, dat, zoals W.C.A. Staring reeds in 1845 
constateerde, voorheen werd vastgehouden door de talloze moerassen en ve
nen. Uiteindelijk kwam al dat water in de Berkel die die hoeveelheden niet 
meer kon verwerken. 
Ook schippers en boeren probeerden de Berkelstroom zodanig te beheersen 
dat tenminste zijzelf ermee vooruit konden of er geen last van hadden. Ook 
hierdoor werd het probleem verergerd. De snelheid waarmee de toegenomen 
hoeveelheid af te voeren water in de Berkel terecht kwam was het grootste 
probleem. Het gevolg was dat de Berkel steeds vaker overstroomde, ook in 
de zomer. Dat betekende een enorme schadepost voor de landbouw. Want niet 
alleen daalden de opbrengsten van het gewas (wat op zichzelf gunstig was 
voor de prijs), maar ook de waarde van de grond verminderde. 
De hoge zomervloeden in de jaren 1878 en 1879 leidden ertoe dat in augus
tus 1879 zeer veel grondeigenaren in de gemeenten Eibergen, Neede, 
Borculo, Groenlo, Lochem, Laren, Gorssel en Warnsveld, zich in een adres 
tot Provinciale Staten van Gelderland richtten, met het verzoek om een "vast 
bestuur over de Berkel te hebben door middel van het oprichten van een 
waterschap". Initiatiefnemer was C.J. Sickesz, bewoner-eigenaar van het 
Huis de Cloese bij Lochem en voorzitter van de afdeling Lochem-Laren van 
de Nederlandsche Maatschappij tot bevordering van de Nijverheid. Sickesz, 
die ook nog lid van de Tweede Kamer was, kreeg van de Minister van 
Waterstaat de toezegging dat er een subsidie voor de Berkelverbetering zou 
komen. Dat was mede een reden dat in 1881 vervolgens door Provinciale 
Staten van Gelderland het reglement voor het Waterschap van de Berkel werd 
aangenomen. Het zou in 1882 van kracht worden. Sickesz werd Watergraaf 
en zegde met onmiddellijke ingang het lidmaatschap van de Tweede Kamer 
op. Hij had "zijn" doel bereikt, althans zo leek het. 

De landbouwcrisis 
In het midden van de jaren '70 kwam er een eind aan het hoge niveau van de 
landbouwprijzen. Directe oorzaak hiervan was de invoer van goedkoop Ame 



Het Waterschap van de Berkel met de afdelingsgrenzen. Situatie in 1882. 

Uit: Inventaris van het archief van het Waterschap van de Berkel, 1882-1936, blz.7, 
door H.A.C. Marsman-Slot. Lochem 1985. 
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rikaans graan. De openlegging van het binnenland van de Verenigde Staten 
en de opkomst van het vervoer per stoomschip, betekenden het begin van het 
einde van de graanverbouw op de oostelijke zandgronden en de verdringen 
van de graanverbouw door de veeteelt. Door de malaise in de landbouw wer
den er geen graanmarkten meer gehouden in Zutphen en Deventer. Was voor
heen het graan dè hoofdbron van inkomsten en stond de veeteelt vanwege de 
mestproductie in dienst van de akkerbouw, nu werd de graanverbouw in 
dienst gesteld van de veeteelt. Dit was in feite een radicale ommekeer. Deze 
omschakeling, waarbij dus het hoofdinkomen voortaan kwam uit vee- en 
vleesprodukten, had tot gevolg dat de landbouwers zelfs graan gingen inko
pen voor hun varkens en vee. Er werd dan ook geconstateerd dat de lage 
graanprijzen op den duur een zegen waren voor de Achterhoekse landbouwer 
die "uitsluitend boter maakt en varkens mest". Maar dat zou nog wel even 
duren. In deze periode zagen de eerste landbouwvakorganisaties (de "stand
organisaties") en de coöperatieve aan- en verkoopverenigingen het licht. Het 
jonge Waterschap begon inmiddels aan de uitbouw van zijn organisatie door 
de oprichting van afdelingen. 

De afdelingen van het Waterschap 
Het stroomgebied van de Berkel beslaat zo'n 75.000 hectare, waarvan circa 
35.000 hectare in Nederland liggen. Bij de oprichting van het Waterschap 
bleef de stad Zutphen erbuiten. Omdat het gebied doorstrengeld werd door 
vele beken en waterleidingen, die slechts de waterlozing op de Berkel met el
kaar gemeen hadden, werd besloten het Waterschap te verdelen in vijf afde
lingen, ledere afdeling zou de zorg dragen voor haar eigen waterschapsbe-
langen. Het reglement van 1882 vermeldde dat de taak van de afdelingsbe
sturen bestond uit de zorg voor het beheer en het onderhoud van alle (hoofd-) 
waterleidingen die voor de afwatering van het aan hen toevertrouwde gebied 
van belang waren. Feitelijk beheerden de afdelingen alle watergangen, met 
uitzondering echter van de rivier de Berkel en de Bolksbeek. deze laatste 
kwam in de keur van 1938 niet meer voor op de lijst van door de afdeling 
Boven-Berkel te schouwen rivieren. 
In het eerste decennium van hun bestaan waren de afdelingen nog niet echt 
nodig. Want eerst moest de Berkel verbeterd worden, vóórdat de secundaire 
watergangen aangepakt konden worden. Bij de oprichting bestond het 
Waterschap van de Berkel uit de volgende afdelingen: 

i. Boven-Berkel, groot 3684 hectare, omvatte delen van de gemeenten 
Eibergen, Neede en Borculo. 

2. Boven-Slinge, groot 9299 hectare, omvatte delen van de gemeenten 
Eibergen (de buurschap Zwolle), Groenlo, Lichtenvoorde en Winters
wijk. 
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3 Beneden-Slinge, gioot 11 837 hectare, omvatte delen van de gemeen
ten Borculo (buurschap Dijkhoek en stad), Eibergen (o a Beltium), 
Lichtenvooi de en Ruurlo 

4 Midden-Beikel, gioot 8167 hectare, omvatte delen van de gemeenten 
Borculo (Geesteren), Laren, Lochem, Ruurlo en Vorden 

5 Beneden-Bei kei, gioot 2650 hectare, omvatte delen van de gemeenten 
Goissel, Laren, Lochem, Vorden en Warns veld Ze was de kleinste 
afdeling 

Reeds spoedig bleek dat de afdeling Beneden-Berkel te klein was om de aan 
haar toevertrouwde taken naar behoren te kunnen uitvoeren Ze had een be
trekkelijk gering oppervlak en kreeg daardoor te weinig inkomsten om kost 
bare investeringen te doen in de verbeteringen van de watergangen Bij de 
reglementswijziging van 1886 werd deze afdeling dan ook opgeheven en ge 
voegd bij de atdeling Midden-Bei kei Om vooi de hand liggende ledenen 
kreeg de nieuwe afdeling de naam "Beneden-Berkel" 
Er kwam ook vrij snel duidelijkheid over de "mate van belang" die de afde
lingen hadden bij de Berkelverbeteiing De verschillen tussen de afdelingen 
waren gioot en bijna onoverbiugbaar Daarom zouden ze mede aan de basis 
staan van de ciisis in het Waterschap 

De bestuursstructuur 
Het leek allemaal zo goed te zijn begonnen De bestuursconstructie leek dui
delijk en goed doordacht In het reglement van 1882 werd bepaald dat het 
waterschapsbestuur bestond uit een watergiaaf, vier gecommitteerde polder
meesters en tien hoofdgeeifden Dit bestuur werd het "Gecombmeeid 
College" genoemd Watergraaf en Gecommitteerde poldermeesters vormden 
het Dageli)ks Bestuur De Gecommitteerde poldeimeesters waien de voorzit
ters van de afdelingen Boven-, Midden- en Beneden-Berkel en de Beneden-
Slinge De afdeling Boven-Slinge was tot 1924 niet in het Dagelijks Bestuur 
van het Waterschap vertegenwoordigd, omdat ze te ver verwijderd lag van de 
Berkel ledeie afdeling vaardigde twee door de Geeerfdendag gekozen hoofd
geeifden af naai het Gecombmeeid College 
Deze constructie werd noodzakelijk geacht om veizekerd te zijn van vol
doende medewei king van de afdelingen in het wateischapsbestuur Na de 
samenvoeging van de afdelingen Midden- en Beneden-Bei kei weid de nieu
we afdeling Beneden Bei kei in het Dagelijks Bestuur van het Waterschap 
vertegenwoordigd dooi de voorzitter en een tweede poldermeester Het afde
lingsbestuur werd gevormd door due poldermeesters, die door Gedeputeerde 
Staten van Gelderland weiden benoemd op vooi dracht van de Geerfdendag 
GS benoemden de voorzittend poldermeester na het Gecombineerd College 
gehoord te hebben 
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Kaart van W.C.A. Staring van het stroomdal en 
het overstromingsgehied van de herkei De kaart 
was als hiilai>e gevoegd hij zijn rapport over de 
toestand van de Berkel uit 1845 
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De Geërfdendag 
De uiteenzetting over de bestuursinrichting uit die beginjaren kan niet wor
den afgesloten zonder stil gestaan te hebben bij het fenomeen Geërfdendagen. 
Geërfden waren diegenen die de waterschaps- en afdelingslasten moesten be
talen, de ingelanden dus. De vergadering van de poldermeesters en de Geërf
den werd "Geërfdendag" genoemd. Het woord herinnerde aan de marken 
waar de stemhebbende eigenaren der gewaarde erven ook soms "geërfden" 
werden genoemd. Het instituut van de Geërfdendag zou vanaf 1885 gaan fun
geren als katalysator van het verzet van de ingelanden tegen het Waterschap. 
Het reglement van 1882 voorzag in de mogelijkheid van de instelling van een 
Geërfdendag. Maar voordat deze bepaling uitgevoerd kon worden, moest 
eerst bepaald worden wie Geërfde was en hoeveel stemmen hij had. Heel veel 
tijd heeft het waterschapsbestuur in de eerste jaren moeten investeren in de 
administratie. Pas in 1884 kwamen de kohieren van belastingschuldigen 
gereed. Op basis van de classificatie van de gronden werd bepaald hoeveel 
waterschaps- en afdelingslasten een ingelande moest betalen. Op basis van de 
hecta renaantallen werd het stemrecht berekend. Eerst toen deze cijfers op 
tafel lagen konden de Geërfdendagen worden ingesteld. Dat was in 1886. 
inmiddels was de landbouwcrisis in volle gang. 

Het lot slaat toe 
Als door het noodlot bepaald trad op dit moment in de geschiedenis een aan
tal gebeurtenissen vrijwel gelijktijdig op en zorgde voor een welhaast explo
sieve situatie: de combinatie van het toch niet doorgaan van de rijkssubsidie 
voor het Berkelverbeteringsplan, het toch willen doorzetten van hel plan door 
het waterschapsbestuur met als gevolg hogere lasten voor de Geërfden 
(1884), de landbouwcrisis die in volle gang was, en de aan het daglicht tre
dende verschillende belangen die de afdelingen hadden ten aanzien van het 
verbeteringsplan, de pettenproblematiek van bestuurders die elkaar bestreden 
in waterschaps- en afdelingsbesturen, in Provinciale Staten en zelfs tot in de 
Tweede Kamer, waardoor bij de volksvertegenwoordigers wel een bijzonder 
ongunstig beeld moest ontstaan van dat Waterschap van de Berkel, en - last 
but not least - de instelling van de Geërfdendagen, waardoor de ingelanden 
zelf invloed konden gaan uitoefenen op het bestuur van het Waterschap. Dit 
waren de ingrediënten voor een schouwspel dat zeven jaar zou gaan duren en 
dat het Waterschap op zijn grondvesten zou doen trillen. 

De oppositie neemt toe 
Toen in 1884 de classificatie van de gronden ten behoeve van de heffing van 
waterschaps- en afdelingslasten gereed kwam, regende het protesten, vooral 
van grootgrondbezitters. Niemand wil graag belasting betalen en helemaal al 
niet als het slecht gaat of als het om een bedrag gaat dat hoger is dan ver-
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wacht. Toen in 1885 een begin werd gemaakt met de inning van de belasting 
bleek dat geen eenvoudige zaak te zijn. De secretaris-penningmeester van de 
Afdeling Bencdcn-Slinge schreef op 18 juli 1885 aan de burgemeester van 
Eibergen, dal hij reeds veel oppositie had ondervonden bij het rondbrengen 
van de aanslagen in Eibergen. Vooral in Beltrum was de medewerking aan de 
betaling slecht geweest. Assistentie van de politie was nodig geweest. Omdat 
slechts 671 van de 2352 aangcslagenen betaald hadden, moesten er waar-
schuwingsbiljetlen worden rondgebracht. Hij verzocht de burgemeester om 
assistentie door een veldwachter bij het rondbrengen ervan. 

Stemmingmakerij 
Gemakkelijk was het niet voor het waterschapsbestuur in die dagen. Zelfs in 
het Gecombineerd College was er oppositie. Hoofdrolspeler van het eerste 
uur was A.P.R.C, baron van der Borch van Vcrwoldc (1842-1919), die zich 
ontpopte tol een fel tegenstander. Vooral vanwege het feit dat bij de classifi
catie niet de waarde van de grond als produktiefactor, maar de overstroming 
door het Berkelwater tot uitgangspunt genomen was. Hij stemde als enige 
tegen de vaststelling van de kohieren van de hcclarentalen. Daags daarop nam 
hij ontslag als hoofdgeërfde. Hij verklaarde nicl langer mee te willen werken 
aan de "ongehoorde geldverspilling van hel Waterschap". WatergraafSickesz 
voelde zich door het schrijven van Van der Borch in zijn eer aangetast, maar 
werd ten volle ondersteund door de andere bestuurders. 
De bezwaren van Van der Borch tegen onder meer de hoge kosten van de ad
ministratie, werden ook door anderen gedeeld. Daaraan werd de roep om ver
eenvoudiging van het waterschapsbestuur gekoppeld. 
In Haarlo werd de oppositie aangevoerd door ds. Ten Bokkel Huinink. 
Volgens een ongedateerd schrijven van de secretaris-penningmeester van de 
Afdeling Bcncden-Slinge. had Ten Bokkel in Haarlo een vergadering belegd 
om de ingelanden legen betaling van de waterschapslasten aan te sporen. 
Maar de eerste, echte, zware aanval was vervat in het "adres Reirink c.s.", 
genoemd naar de eerste ondertekenaar van een bezwaarschrift ingediend door 
370 grondeigenaren in de gemeenten Eibergen, Grocnlo en Lichtenvoorde. 
De ondertekenaars verweten het waterschapsbestuur hen een verkeerde voor
stelling van zaken gegeven te hebben. In 1879 zou gezegd zijn dat de lasten 
voor eerste klasgrondcn (dat wil zeggen gronden die direct door de Berkel 
overstroomd konden worden) niet meer dan fl. 0,50 per hectare zouden 
bedragen, en voor de tweede en derde klasgronden tT 0,05 per hectare. Door 
het uitblijven van de verwachte rijkssubsidie voor de Berkelverbetering ver
anderde de financiële opzet waardoor de lasten zouden stijgen van t l 0,50 
naar maar liefst fl. 5 , - a fl. 6 , - per hectare voor gronden van de eerste klasse. 
Inmiddels waren met ingang van I januari 1886 de Geërfdendagen in wer
king getreden. De ingelanden konden nu hun stem laten horen. In alle afde-
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lingen werd stemming gemaakt tegen "Lochem": "wij betalen en blijven in 
het water zitten", aldus een ingelande in Winterswijk. Tijdens de vergadering 
van 4 augustus 1886 liet men in Winterswijk horen: "Het Waterschap geeft 
niets anders dan warme hoofden en koude harten". 
Bedoeld als klankbord van de ingelanden naar de hogere bestuurscolleges 
toe, ontwikkelden ze zich tot kweekvijvers van het verzet tegen het 
Waterschap. Ze waren dan ook geen lang leven beschoren. Bij reglements
wijziging in 1891 werden de Geërfdendagen geruisloos afgevoerd. 

Foto genomen van het Gecombineerd College op IS deccnd^er 1945, ter gelegenheid 
van hel afscheid van de heren G.Mellink, G.J.Esselink en J.D.HiJink. 
Staande v.l.n.r-.H.J.Haijtink,"Schiippert", Zwiep, Laren (Beneden-Berkel); AJ. te 
Bie- seheek, .I.D.zn.,"ketterink", Holterhoek, Eihergen (Boven-Berkel); G.A. Esse-
link, "Pagenboom", Rekken, Eibergen (Boven-Berkel): J.Esselink, A.:n., Zwiep, 
Laren (Beneden-Berkel); Jhr.W.C.Th. van Nahnys, Lochem, secretaris-penningmees
ter afd. Beneden- en Boven Berkel; AJ.Hulshoff, "Wissick", Zwolle, Eibergen 
(Boven-Slinge); H.Goossens, Meddo, Winterswijk (Boven-Slinge); Joh. Hasel-
berg,"Eschhuis", Borculo (Beneden-Slinge); B..I. Nijenhnis."Sieverink", Lintvelde, 
Eihergen (Beneden-Slinge); D.W.Sinalbraak, Wimerswijk, secretaris-penningmees
ter afd. Boven-Slinge. 
Zittend v.l.n.r: G. Meilink,"Dijke", Rekken, Eibergen (Boven-Berkel); G.J. 
Esselink,"de Vrend", Geesteren, Borculo (Beneden-Berkel); .LD. Hijink,"Grooters", 
Dorpbuurt, Win terswijk (Boven-Slinge); J. Lutke Willink, "Baan", wnd. Walergraaf, 
Geesteren, Borculo (Beneden-Slinge); Dhr P.C. Loopuyt, Lochem, secretaris-pen
ningmeester vcm hel Waterschap v/d Berkel; EBurgers, Borculo, secr-penningm. 
afdeling Beneden-Slinge. 
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De situatie in de afdelinj^en 

Boven-Slinge 
De AldeMng Boven-Slinge was door haar geografische hgging, de enigeafde-
hng wier watergangen niet direct afwaterden op de Berkel. Door het grote 
verval van de beken en beekjes in het Winterswijkse waren de problemen niet 
zo ernstig als in de afdelingen aan de benedenlopen van Slinge en Berkel. Bij 
het vaststellen van de classificatie in 1884 was met dit "verwijderd belang" 
bij de Berkelverbctering ai rekening gehouden. Meer dan tweederde deel van 
de aangeslagen gronden lagen in de 4e klasse, zodat de latere bezwaren legen 
het waterschap vanuit andere motieven moet zijn ingegeven. 
in deze afdeling werd het verzet aangevoerd door J.B. Dericks, notaris te 
Winterswijk. De tegenstanders zagen het belang niet dat zij hadden bij de 
Berkelverbctering. Men meende hierbij slechts een "verwijderd belang" te 
hebben. Daarom vonden zij de lasten voor de afdeling te hoog. Bij de ver
kiezing van een hoofdgeërfde, op 12 oktober 1887, werd het zittende lid A.G. 
Tenkink weggestemd ten gimste van J.B. Dericks. 
Groot was in Winterswijk de ergernis over het schoonhouden van de secun
daire waterleidingen, waarbij het schoonmaken geschiedde door de aangelan
den onder het toezicht van de gemeente. Verder rezen er steeds problemen 
met betrekking tot de vaststelling van de afdelingsbegroting en -rekening. De 
discussies bereikten in de vergadering van 6 juni 1888 een voorlopig hoogte
punt, toen de jaarrekening 1887 werde verworpen omdal er posten in voor
kwamen, die niet waren besloten door de Geërfdendag. Voorzitter A.W. 
Rosen merkte op "dat wij |=de Geërfdendag] maar knechten zijn van het 
hoofdbestuur". Dat was iets wat de Winterswijkse scholtenboeren en notabe
len niet gewend waren. De trend was gezet, en de vraag van H. te Raa, of er 
geen kans bestond om Winterswijk van het Waterschap af te scheiden, was 
het logische vervolg. Maar men besefte dat men afhankelijk was van 
Provinciale Staten, die de bevoegdheid had het reglement te wijzigen. 
Dericks verwoordde het gevoel als volgt: "het gaat ons net als een haas die in 
het strik zit en je zegt: loop nu maar weg". Toch werd de procedure die moest 
leiden tot afscheiding van Winterswijk van het Waterschap van de Berkel in 
gang gezet. In een bijzondere vergadering van de Geërfden op 11 augustus 
1890 werd hel voorstel lot ai'scheiding aan de orde gesteld en met algemene 
stemmen aanvaard. 
Gedeputeerde Staten van Gelderland stonden aanvankelijk welwillend ten 
opzichte van de Winterswijkse wens tot afscheiding, maar het College stelde 
voor een commissie te benoemen die de mogelijkheid tot afscheiding moest 
gaan onderzoeken. Uiteindelijk leverde dit niets op voor de Winterswijkers. 
Ook het Gecombineerd College bleef bij zijn standpunt "dat men niet afwij-
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ken mocht van het beginsel, dat het geheele stroomgebied eener rivier in het 
Waterschap betrokken moet blijven" (16 augustus 1890). Het riep evenwel 
een commissie in het leven die met de rebelse Afdeling Boven-Slinge zou 
gaan praten over de bezwaren. Er volgde op 2.'ï augustus 1890 een vergade
ring te Lochem waarbij een commissie van Winterswijkse afdelingsbestuur
ders aanwezig was en de Gedeputeerden Dommer van Poldersveldt en De 
Nerée tot Babberich. De laatste stelde vast de de Afdeling Boven-Slinge wel 
degelijk belang had bij de afwatering van de lager gelegen gronden, omdat 
deze het water uit het Winterswijkse ontvangen. Men zocht de oplossing in 
de richting van een financiële tegemoetkoming, maar ook daarover kon geen 
overeenstemming worden bereikt. Ook het adres van A. Tenkink, van 23 juni 
1892, gericht aan Provinciale Staten om het Waterschap te splitsen in twee 
kleinere, namelijk dat van de Berkel en dat van de Slingebeken, leed schip
breuk. De Gelderse Staten verwierpen het op 8 juli 1892. Het standpunt van 
het Gecombineerd College bleek onderschreven te worden door de Staten, 
namelijk dat het Slingegebied wel degelijk belang had bij de Berkel-verbete-
ring. 

Boven-Berkel 
De Afdeling Boven-Berkel was de kleinste van de vier overgebleven afdelin
gen. Haar belang bij de Berkclverbetering onderscheidde zich duidelijk van 
dat van de andere. Het was de enige ai'deling waar hel Berkelwatcr nog iets 
positiefs kon betekenen, namelijk door de aanvoer van vruchtbaar slib. Door 
het relatief grote verval van de rivier waren de overstromingen hier in de 
regel van korte duur. Angst was er voor het water dat vanaf de velden en uit 
de venen in de Berkel stroomde. De hoge zuurgraad hiervan werd beschouwd 
als zeer nadelig. Vandaar dat er twijfels waren over de zin van het ruimen van 
de waterleidingen. 
De eerste vergadering van de Geërfden, 27 april 1886, begon al met een 
bestuurscrisis: poldermeester H. Prakke vertrok wegens een onoverbrugbaar 
verschil van mening met het hoofdbestuur over de door deze afdeling te be
talen lasten. De grote grief was dat men dezelfde lasten moest betalen als de 
ingelanden van de Beneden-Berkcl. Vanwege het verval van de rivier en het 
brede Berkeldal zouden niet veel investeringen nodig zijn om de Boven-
Berkel af te helpen van het overtollige Berkelwaler. 
In verband met de kwaliteit van het water uit het Haaksbergse, Buurser- en 
Nieuwkerkerveen werd een voorstel gedaan om de afwatering hiervan op de 
Schipbeek te doen geschieden. Ook dit was een oude wens, maar zou geen 
doorgang vinden omdat doorgraving teveel moeilijkheden van geologische 
aard zou opleveren. 
In 1890 tenslotte, werd een voorstel van Gedeputeerde Staten om de afdelin
gen Boven-Berkel en Beneden-Slinge samen te voegen van de hand gewezen. 



-34-

Detail van de kaart van de afdelini^ Boven-Berkel van liet Waterschap van de 
Berkehnl /<S'<S2. (Archief Waterschap 'van de Berkel) 

I. Weg van Eiheri^en naar Rekken 2. Afsplitsinf> Vreden (Zuid Rekken) 
3. IJzeren brug 4. Lakkersgoot 
5. Molenhrug over de Berkel 6. De Berkel 
7. Brug hij Piepersstooni (op de kaart nog Sniitshuis genoemd) 
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In opdracht van de Dorpsvereniging - de voorloper van de afdeUng Eibergen 
van de Geldersch-Overijsselsche Maatschappij van Landbouw - schreven de 
Eibergsc notabelen H.A. Huender, notaris Ter Braak en Kobus een bezwaar
schrift tegen de samenvoeging. De belangen zouden aan elkaar tegengesteld 
zijn: de Boven-Berkel zou zich onderscheiden doordat er veel ie klas gron
den zijn, waardoor de afdeling ook in het Waterschapsbestuur Hink vertegen
woordigd zou blijven. In de Beneden-Slinge was snelle afvoer van het slech
te water van de secundaire waterleidingen noodzaak, in de Boven-Berkel 
moest dit water zoveel mogelijk worden tegengehouden, want het 
Berkelwater bracht slib op het land. In de vergadering van het Gecombineerd 
College van 26 oktober 1889 liet Boevink, de vertegenwoordiger van die 
afdeling, merken, niet gediend te zijn van hel samenvoegingsvoorstel. In de 
Boven-Berkel vreesde men overheersing door de Beneden-Slinge (vooral 
Beltrumse ingelanden!). 
Bovendien wilde men liever hogere lasten opbrengen om daarmee de onaf
hankelijkheid te behouden, dan dat men samengevoegd werd met een afde
ling, "waar een Geërfdendag het nemen van alle goede besluiten tegenhoudt". 
Het voorstel verdween van tafel. 
In de Afdeling Boven-Berkel werden levendige discussies gevoerd, vooral 
door toedoen van de liberaal (en dus W.C.H. Staring-volgeling) H.A. 
Huender (1849-1927). Vanaf de eerste vergadering deed hij zich gelden. 
Wellicht is deze grote geldingsdrang er de oorzaak van geweest, dat hij niet 
in een van de bestuurscolleges werd gekozen. Een sollicitatie naar de (betaal
de) post van secretaris-penningmeester liep eveneens op een mislukking uit. 
Gedurende zijn meer dan 6()-jarig verblijf in Eibergen heeft hij de overgang 
van de traditionele agrarische samenleving naar de moderne agrarisch-indus-
triële samenleving in belangrijke mate mede gestalte gegeven. Het geloof in 
de vooruitgang en daarmee zijn bemoeienissen met de modernisering van de 
landbouw en daardoor ook met de Berkel, was diep en welgemeend. Van hem 
het citaat: "De Berkel is voor het Berkeldal geweest als de Nijl voor het 
Nijldal in Egypte: de vruchtbaarheid aanbrengende rivier". 
In zijn in 1927 postuum verschenen boek Eibergen voorheen en thans, gaf 
hijzich uitvoerig rekenschap van de bemoeienissen met de verbetering van de 
Berkel. Zijn conclusie is hard en er klinkt verbittering in door: de normalisa
tie van na 1892 is een grote mislukking geweest. Schuld daaraan waren de 
"machthebbers van de Beneden-Berkel, die de normalisatie zouden hebben 
doorgedreven, omdat zij alleen de waterschade kenden". 

Beneden-Berkel 
Deze afdeling werd gedomineerd door de adellijke grootgrondbezitters. Hun 
lage en snel overstromende gronden grensden grotendeels aan de beneden
loop van de rivier, waardoor er voor hen geen mogelijkheid was de proble-



-36-

Deze houten hrui' over de Berkel in de Haaksherf>sewef^ (Needsche wef^) werd 
omstreeks 1900 i^ehouwd. Iets verder laf> een tweede briif^, nanielijk die over de 
Ramsheek (Pollei^ötle). De laatste hrug is geheel verdwenen. 

Ihitikshcrgsewcg iiicl de Nieuwe Berkelhnig in 1969. De:e hrug kwam lol \laiid 
lijdeiis de peiiode van hiirgemeesler Van Wen\eii. 

file:///laiid
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men op een andere (lager gelegen) afdeling af te schuivenzoals de afdelingen 
Boven-Berkel en Boven-Slinge nog wel eens wilden doen. 
Het Berkelwater bracht de boeren aan de Beneden-Berkel weinig voordelen. 
Toen door de markenverdehngen en de ontginningen de afwaleringsproble-
matiek urgent werd, waren het de grootgrondbezitters in dit gebied die het 
voortouw namen tot de oprichting van het Waterschap. Vermoedelijk door 
onderlinge tegenstrevingcn kwam vanuit de/e afdeling ook hel eerste ver/et 
tegen hel Waterschap. De hoofdrol daarin speelde, zoals gezegd, A.P.R.C. 
baron van der Borch van Verwolde. Tot 1884 had hij zitting in het 
Gecombineerd College, maar maakte zichzelf onmogelijk door steeds oppo
sitie te voeren tegen de Berkelverbeteringsplannen. 
Na de instelling van de Geërfdendag probeerde hij via die weg het verzet te
gen met name de hoge administratiekosten te leiden, maar steeds zonder suc
ces. De afdeling besloot zelfs in de vergadering van 18 mei 1887 een adres 
naar de Tweede Kamer te sturen ten gunste van de subsidieverlening. Door 
het onderling gekonkel betuigden de adellijke grootgrondbezitters de volgen
de vergadering, namelijk op 25 juni 1887, spijl over de medeondertekening 
van het adres. Het verzet van Van der Borch heeft er ongetwijfeld loc bijge
dragen dal de Tweede Kamer lange lijd de Berkelverbeteringsplannen niet 
wilde subsidiëren 
Hij maakte van 1884 tot 1888 deel uil van de Kamer. Vanaf 1886 tot zijn dood 
in 1919 had hij ook zilling in Provinciale Stalen en vanaf 1894 maakte hij 
deel uil van hel College van Gedeputeerde Staten. Hij was dus wel in de gele
genheid oppositie te voeren op plekken waar beslissingen genomen werden. 

lieneden-Sliiifie 
De Afdeling Bencden-Slinge had met de Afdeling Beneden-Berkel de voort
durende nadelen van hel overstromende water gemeen. Ook hier zag men 
zich geplaatst voor het feil dat er eerst een oplossing moest komen voor de 
Berkelproblematiek en daarna pas voor de secundaire watergangen. Het ver
zet tegen het waterschap was er ingegeven door de hoge, maar niet voorzie
ne lasten, de hoge administratiekosten en de (aanvankelijk) geringe invloed 
van de ingelanden. Hel was een zeer heterogeen samengestelde afdeling. Er 
was een tegenstelling merkbaar tussen de katholieke Beltrumse geërfden en 
de hervormd-liberale Borculose geërfden. Dat kwam bijvoorbeeld lol uiting 
in de strijd om de bestuurszetels. De tegenstanders van hel waterschap kwa
men vooral uit de Beltrumse hoek. 
Gingen er in 1883 nog stemmen op om hel Waterschap op te heffen, een jaar 
later werden ze niet meer gehoord. Pogingen van J.B. Dericks uil Winterswijk 
en de Cirolse industrieel Wiegcrinck (levens lid van Provinciale Staten) om 
toegelaten te worden lol de (ïeërfdendag, met het doel het verzet tegen 
Lochem aan Ie wakkeren, strandden. Wel werd tijdens de eerste vergadering 
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Waterschapskaart van Belt rum, f^emaakt in 1882. 

op 30 maart 1886 de aftredende, uit Borculo afkomstige, poldermeester 
Schaars tot driemaal toe weggestemd. Voor hem in de plaats werd de 
Beltrummer J.A. Schootman of Schoot gekozen die een kritische houding 
innam ten opzichte van hel Waterschap. 
In het gemeentebestuur van Borculo had deze afdeling een fervent voorstan
der van de Berkelverbetering. Als geen andere plaats aan de Berkel wist 
Borculo wat het betekende om op zo'n belangrijk verzamelpunt van water
wegen te liggen. Ook in een ander opzicht wist de burgemeester van Borculo 
aan te geven waarom de strijd om de Berkelverbetering niet opgegeven moest 
worden. In de Geërfdenvergadering van 27 april 1886 nam hij het woord, 

"... om aan te toonen hoe noodzakelijk het is dat hier een waterschapshe-
stuuroptreedt om aan den verwaterden en daardoor onhoudharen toestand 
een einde te maken. Hij wees op de met biezen bezette weiden, op de schra
le hei-de, waarop de den, in plaats van fier den kruin tot in de wolken te doen-
stiji>en, stond te kwijnen als het toonbeeld van ellende, terwijl daar. waar de 
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grond aan het water werd onttrokken en bearbeid, pracht exemplaren waren 
te vinden. Hij toonde aan hoe ellendig de waterafvoer was, door erop te wij
zen, dat de heidevelden 18 d 20 meter boven Amsterdams Peil de vorige week 
nog onder water stonden, terwijl elders waar de landerijen 2 meter onder 
Amsterdams Peil liggen, deze zich reeds in vollen lentedosch tooiden ...". 

Ontwatering, drooglegging en bemesting waren de sleutelwoorden in het pro
ces van modernisering van de landbouw in het stroomgebied van de Berkel. 
Zeker gold dat voor het gebied van de Beneden-Slinge waar de waterbeheer-
singsproblematiek het grootst was. 

Tropenjaren 
Het waren tropenjaren voor het Waterschapsbestuur. Watergraaf Sickesz nam 
in augustus 1889 ontslag "om gezondheidsredenen" en niet, zoals hij dat zelf 
zei, vanwege de "oppositie tegen zijn persoon, de miskenning van zijn goede 
bedoelingen en de verdachtmakingen van zijn streven". Spoedig daarop ver
trok hij naar het buitenland. Zijn opvolger werd A.J. baron van Nagell, 
wonende op Ampsen bij Lochem. Hij kreeg aanvankelijk nog te maken met 
het voorstel van de Provincie om de afdelingen Boven-Berkel en Beneden-
Slinge samen te voegen. Het dieptepunt kwam in december 1890, toen 
Provinciale Staten afwijzend reageerden op een verzoek om een bijdrage van 
fl. 50.000,- in de op- en inrichtingskosten van het Waterschap. Het Gecom
bineerd College was zeer teleurgesteld, zozeer zelfs, dat er werd gesproken 
over opheffing van het Waterschap (13 december 1890). Uiteindelijk besloot 
men om niet over te gaan tot het nemen van collectief ontslag. Gelukkig 
maar, want spoedig keerde het tij. In 1891 werd C. Lely minister van 
Waterstaat, Handel en Nijverheid. Hij was geen onbekende in de Oost-
nederiandse waterstaat. Van 1883 tot 1886 was Lely namelijk hoofd 
Technische Dienst van het Waterschap van de Schipbeek geweest. Zijn aan
treden in Den Haag markeerde de definitieve wending ten gunste van de 
Berkel. Op 5 maart 1891 werd er een brief naar de minister gezonden met het 
verzoek om het onderzoek naar de toestand van de kleine rivieren te bespoe
digen. In juni reeds brachten hoge ambtenaren van het ministerie een bezoek 
aan de door overstromingen getroffen Berkel vallei. Nog geen jaar later werd 
het wetsontwerp tot subsidiëring van de kleine rivieren in de Tweede Kamer 
aanhangig gemaakt. Aangezien de minister goed wist waarover hij sprak 
werd het wetsontwerp op 29 oktober 1892 door de Kamer aanvaard en kon 
vervolgens een begin gemaakt worden met het verbeteringsplan voor de 
Berkel. 
In 1899 werd de Berkelverbetering voltooid en kon men zich gaan richten op 
de verbetering van de toestand van de kleinere beken en waterleidingen in de 
afdelingen. 
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Eiheri'en kende Inni^s de Rerkel twee wcitermolens, namelijk de Mallenwe Molen en 
de Nieuwe Molen. De M(dlem\e molen waarvan in 1422 in oude i-eschrijten al 
gewufi wordt i'emaakt wa\ vroei^er een koren- en olieniolen. De oliemolen werd in 
19IS alf^ehroken. Deze opname i\ ca. 1915 i^emaakt. 

De andeie watermolen, de :.,t;. Nieuwe Molen stond m Olden-Eihergen nahij de 
lérens met llaarlo en wa\ ook een koren- en oliemmolen. Deze molen had. envenals 
die in Mallem. een s(liut\lui\je voor de herkelz<mipen. De molen is omstreeks 1930 
i^esloopt. nadat hel mulder\luin door brand was verwoest. 
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Twee bruggetjes die 
zijn verdwenen. 

Vooraan de zg. Te 
Kaotebrug en daar

achter de 
z.g. Prakkehrug. Deze 

laatste brug werd 
gelegd bij de 

Berkelverlegging in 
1938. 

De spoorbrug, die er 
in IHH4 kwam en er 
thans nog ligt al 
stroomt er geen 
Berkelwater meer 
onder door. 

De Stokkersbrug tus

sen Eibergen en 
Haarlo. Een opname 

uit ca. 1920 en nog 
geheel van hout. 

r-fA' Si^-'. A-4Sï .■ 
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De periode 1892-1950 
Na de totstandkoming van wat achteraf de eerste Berkelverbetering is gaan 
heten, konden de afdelingen zich gaan bezighouden met de aan hen bij het 
reglement van 1882 toevertrouwde taken, namelijk het beheer en het onder
houd van alle (hoofd-)waterleidingen in hun gebied. 

Tot de hoofdwaterleidingen behoorde in de Afdeling Boven-Berkel alleen de 
Ramsbeek, in de Afdeling Beneden-Berkel de Velhorsterlaak, Barchemse 
Veengoot en Heksenlaak, in de Afdeling Boven-Slinge slechts de Slinge, en 
in de Afdeling Beneden-Slinge de Kattenbeek, Lebbinkbeek, Leerinkbeek, 
Slinge en Grevengracht. Daarnaast nam geleidelijk het aantal onder schouw 
gebrachte (hoofd-)waterleidingen toe, zoals het volgende staatje laat zien: 

Jaar: 
1882 
1887 
1898 
1909 
1919 
1928 
1939 

Afdeling 
Boven Berkel: 
23 
25 
32 
32 
37 
44 
47 

Ben. Berkel: 
28 
28 
43 
43 
49 
52 
68 

Bov.Slinge: 
19 
19 
25 
25 
36 
42 
84 

Ben.Slinge 
47 
47 
47 
47 
57 
72 
87 

(bron: Archief Waterschap van de Berkel, Keur of politieverordening op de 
rivieren, hoofdwaterleidingen en waterkeringen in het Waterschap van de 
Berkel, 1882-1939) 

In bijlage III zijn de namen van de secundaire waterleidingen in de gemeen
te Eibergen vermeld zoals zij voorkwamen op de keuren van 1886 en 1939. 
Het aantal (hoofd-)waterleidingen nam in de loop van fors toe, vooral vanaf 
het eind van de jaren '20, toen er in het kader van de werkverschaffing subsi
diemogelijkheden kwamen. 
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Kaart van W.C.A. Staring, gemaakt t.h.v. de verdeling van de mark van Hupsel,1843. (R.A.G., A.K.V. 942) 



-45-

Het plan tot verbetering van de Hupselsebeek 

Een goede ontwatering was natuurlijk vooral van belang voor de landbouw. 
In 1904 maakte de Nederlandsche Heidemaatschappij een rapport over de 
verbetering van de Leerink- en Hupselsebeek. Het geeft een goed inzicht in 
het toenmalige denken over de landbouw en rivierverbetering. 
Het rapport begint met een beschrijving van de beken (zie kaart). De Hupsel
sebeek ontspringt in het Hupselseveld. De richting is eerst westelijk, maar 
wordt, even voorbij de Veldkampsbrug in de weg Eibergen-Groenlo noord
westelijk. Bij het erf Weerbeek in Lintvclde komt er links de Oude (Grolse) 
Beek in en rechts de Spilmanswaterleiding. Na deze samenvoeging neemt de 
beek de naam Weerbeek aan, doorstroomt Lintvelde, neemt een van het wes
ten komende waterleiding op en verenigt zich vervolgens met de Veen-
slatsgoot. Bij het erf Weelink komt de Weerbeek in de gemeente Borculo na 
eerst nog een beekje te hebben opgenomen. In de gemeente Borculo heet de 
beek de Leerinkbeek of Oude Grolse Beek en doorstroomt onder die naam de 
Hoeve en de Waterhoek. In de benedenloop verenigt zij zich met de Hie-
minkbeek en wordt vervolgens in de stad Borculo opgenomen door de 
Berkel, waarmee zij dooreen stuw in verbinding staat. Het afwateringsgebied 
beslaat een oppervlakte van circa 5.500 hectare. Vanaf het erve Lerink dient 
de beek slechts tot afvoer van het water en is dan ook met dijkjes omgeven. 

Beschouwingen over het landbouwbedrijf in dit gebied 
De ongunstige waterstaatkundige toestand van het stroomgebied van beide 
beken was zeer nadelig voor een normale ontwikkeling van de landbouw. Er 
was weinig vooruitgang te zien, hetgeen werd veroorzaakt doordat een groot 
deel van de gronden in de winter, en soms zelfs in de zomer, onder water 
stond. Deze gronden brengen weinig op: slechts "wilde grassen en onkrui
den". Deze verzuurde gronden konden echter goede opbrengsten geven als ze 
zouden worden drooggelegd en bemest: het vele water belet "toetreding van 
de lucht" tot de bodem en belemmerde daardoor een normale vertering van 
de plantenresten. Hierdoor ontstonden vrije humuszuren. De grond werd 
"zuur" en bijgevolg ongeschikt voor de verbouw van cultuurgewassen. De 
planten die er al zouden willen groeien zouden moeten concurreren met 
"moerasplanten", die hun lucht halen uit de omringende atmosfeer en niet uit 
de bodem. 
Op zure gronden werden dus alleen dergelijke moerasplanten aangetroffen 
die in het agrarisch bedrijf alleen dienst konden doen als strooiscl. De oog
sten van deze gronden bezaten dan ook weinig voedingswaarde. De planten 
bevatten veel minder eiwit en weinig mineralen. Vandaar dat het vee, en voor
al de paarden aan wie dit hooi werd gevoerd veel meer te lijden hebben van 



-46-

beengebrekeii en /wakke bouw dan die welke goed hooi gekregen hebben 
van goed bemeste en goed verpleegde graslanden. Het gevolg was dat het 
bouwland het resterende voer moest leveren of" dat het zelfs aangekocht 
moest worden. 
De natte gronden, vervolgt het rapport, bleven in het voorjaar te lang nat, 
waardoor de grasgroci vertraging oploopt: "terwijl de goed ontwaterde gron
den reeds groen zijn, vertonen de slecht ontwaterde gronden nog steeds hun 
grijze winlerkleur". Het vee vertrapte de natte gronden. Onder een dergelijke 
situatie konden deze gronden niet bemest worden, terwijl het risico nog gro
ter werd bij de plotselinge overstromingen, waardoor de mest werd wegge
spoeld. Ook ten aanzien van de bouwlanden was de situatie ongunstig: het 
kwam maar al te vaak voor dat gronden die 1 a 1,3 meter boven de gemid
delde grondwaterstand liggen, werden overstroomd. Dit had veel nadelen, 
vooral als dat in de nawinter oi" het voorjaar gebeurde, omdat dan de grond te 
lang week en koud bleef. Hierdoor werd de bewerking moeilijker en werd, als 
men dan eindelijk op het bouwland terecht kon, door gebrek aan tijd slecht 
werk afgeleverd met alle gevolgen vandien. Nadelig was ook hel feit dat bij 
de vele overstromingen alleen maar zomergewassen geteeld konden worden. 
Vruchtwisseling ontbrak nagenoeg geheel. 
De conclusie van het rapport was duidelijk: de betrekkelijke achterstand op 
landbouwkundig gebied was voor een groot deel te wijten aan de slechte en 
ongunstige waterafvoer. Het land was echter wei vruchtbaar. Maar er was 
meer: in het Haarlose en Hupselse Veld, alsmede in het Bellegoor, lagen nog 
vele honderden hectares braak, die door ontginning tegen betrekkelijk weinig 
kosten aan veel mensen een bestaan zouden kunnen bieden. De heidevelden, 
"die nu slechts voor plaggenvelden dienst doen, en daardoor de gereede aan
leiding zijn, dat de landbouwer in den ouden sleur blijft volharden wat de 
inrichting van het bedrijf betreft". 

Beschrijvinj» van de bestaande toestand van de beken 
Het benedengedeelte van de Leerinkbeek tot aan het erf Weelink was in een 
voldoende toestand. De bovenloop werd gekenmerkt door scherpe bochten en 
krommingen, waardoor voortdurend verzandingen optraden. Verder was er 
sprake van een weelderige plantengroei in de gehele beek die een goede 
waterafvoer belemmerde. Jaarlijkse ruimingen hadden niet veel eftect, omdat 
de rommel bleef liggen en ging rotten. Ook hoger gelegen terreinen werden 
bij grote watertoevoer nog overstroomd. Dat gebeurde ook in de zomer bij 
grote regenval. 

Oorzaken van de slechte toestand 
In de eerste plaats werd de slechte toestand veroorzaakt door het geringe ver
val in de benedenloop. Verder was de verlegging van de uitmonding van de 
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beek naar beneden de Borculose molen een minder juiste beslissing geweest. 
Ook waren er veel grondduikers die te hoog lagen, hetgeen ook gold voor de 
Borculose stuw. Als deze stuw bovendien in werking werd gesteld, dan trad 
door het geringe verval van de bodem een terugstuwing op over een grote af
stand. 

Toestand van de zijbeken 
Het rapport constateerde, dat alle waterlopen in het midden en in hun boven
loop te smal waren. De oevers waren te steil en op vele plaatsen was de bed
ding te kronkelend. Verder trad verzanding en verbrokkeling van de oevers 
op. De duikers bezaten een te geringe capaciteit. De Hieminkbeek, de Oude 
Beek en de Veenslatsgoot waren in hun benedenloop te ondiep. De 
Hieminkbeek stond droog bij de benedenloop, terwijl de oevers van de 
bovenloop in Lintvelde onder water stonden of drassig waren. De Oude Beek 
was te kronkelig in de bovenloop, terwijl de oevers teveel met houtgewas 
waren begroeid. Aan de Veenslatsgoot mankeerde alleen dat hij in de boven
loop te smal was. Tijdens de schouwing hadden de rapporteurs in het 
Bellegoor helemaal geen beekloop kunnen waarnemen. Er waren grote hoe
veelheden land onder water gezet. De Fonteingoot verkeerde eveneens in een 
zeer slechte staat. De bedding was slechts 1 meter breed, terwijl haar afwate
ringsgebied circa 300 hectare besloeg. Ook de stuw die erin aanwezig was bij 
de fabriek van de firma Elzas werd in niet geringe mate mede verantwoorde
lijk geacht voor de afvoer van het water. 
Hoewel het rapport dateerde uit 1904, zou het plan tot verbetering van de 
Hupselse Beek en de Leerinkbeek pas in de jaren '30 ten uitvoer worden 
gebracht. 

Hoe het verder ging met de vier Afdelingen van het Waterschap 
De afwateringsproblematiek bleef in de afdelingen de boventoon voeren. In 
combinatie met de gewenste vooruitgang op landbouwkundig gebied, werden 
steeds meer waterleidingen aangelegd, dan wel verlengd. Een gevolg was dat 
daardoor in de jaren '30 de eerste verdrogingsverschijnselen optraden, vooral 
in de buurschap Armoede onder Nettelhorst bij Lochem. Overigens was hier
aan de aanleg van het Twentekanaal ook debet. 
De industrialisatie bracht voor de Afdelingsbesturen nog een nieuw probleem 
met zich mee, namelijk dat van de vervuiling van het water. De textiel 
(Winterswijk, Eibergen), de leerindustrie (Lochem, Borculo, Eibergen), de 
bicrindustrie (Groenlo) en agrarische industrie als de zuivel (Beltrum, 
Borculo, Eibergen) en slachterijen (Borculo) droegen er mede toe bij dat de 
beken en watergangen tot open riolen werden. Daardoor vormden deze beken 
en watergangen een gevaar voor de volksgezondheid, zoals onder meer in 
Winterswijk met de Whemerbeek het geval was. Pas in de jaren '30 werd hier-
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voor een oplossing gevonden door de aanleg van riolering en de bouw van 
waterzuiveringsinstallaties. 

De opheffing 
In een voorgestelde reglementswijziging in 1938 werd voor de eerste keer uit
drukkelijk gesproken over de opheffing van de vier afdelingen. Het voorstel 
daartoe werd ingegeven vanuit de motieven dat door de moderne communi
catiemiddelen, zoals de fiets, auto en telefoon, er sneller gehandeld zou kun
nen worden. Maar in de beraadslagingen van het Gecombineerd College werd 
bepaald niet enthousiast gereageerd. Enkele oude ressentimenten tegen het 
Waterschap kwamen weer boven drijven: "de ingelanden lopen liever naar de 
Afdeling dan helemaal naar Lochem" (Hyink uit Winterswijk). De afgevaar
digden van de afdelingen toonden zich tevreden met de bestaande toestand. 
Opheffing zou niet in het belang van het Waterschap, noch in dat van de 
Afdelingen zijn. Men vreesde ook hogere kosten, terwijl Te Biezebeek uit 
Eibergen ernstige bezwaren had tegen de verkiesbaarheid der vrouw tot 
hoofdgeërfde. 
Pas in 1942 werd besloten om over te gaan tot de daadwerkelijke opheffing 
van de afdelingen en ze om te vormen tot administratieve afdelingen. Maar 
door de oorlogsomstandigheden is dit reglement niet in werking getreden. In 
1950 werd de reglementsherziening wel doorgezet. Dit betekende het onher
roepelijke einde van de vier afdelingen van het Waterschap van de Berkel per 
I januari 1951. 

Met dank aan het bestuur van het Waterschap van de Berkel en in het bijzon
der aan zijn archivaris, mevrouw H.A.C. Marsman-Slot, die mij inwijdde in 
de grondbeginselen van de arehivistiek, waardoor het mogelijk werd dat een 
betrekkelijk onbekend stuk Berkelgeschiedenis ontsloten kon worden voor 
historisch onderzoek. 

Olden Eibergen, september 1996, 
Bennie te Vaarwerk 
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BIJLACEN 

I Bestuurders van de Afdeliii}» Hoven-Bcrkel 

Aldelingsvooi/liters 
H Piakke 
R D Soeteis 
WH Smits 
AJ Bispeiink 
J D te Biesebeek 
G Planten 
G Mellink 
A J te Biesebeek 

1882-1886 
1886-1891 
1892-1904 
1904-1909 
1910-1916 
1916-1928 
1928-1946 
1946-1950 

Secretarissen-penningmeester 
GJ de Jong 1882-1918 
A Oosteihot 1918-1919 
J Brinkman 1919-1944 
W.C Th van Nahuys 1947-1950 

Bestiiiii sleden 
R D Soeters, 1882-1891, J W te Biesebeek, 1882-1886,AJ Bispciink, 1886-1909; 
W te Raa, 1886-1891, WH Smits, 1892-1904, A J Mellink, 1892-1898, J D te 
Biesebeek, 1898-1916, H Boevink, 1904-1921, G Planten, 1910-1928, G Mellink, 
1916-1946, A J te Biesebeek, 1921-1950, G A Esselink, 1928-1950, A Planten, 
1946 1950 

11 Bestuurders van de Afdeling Beneden-Slinge 

Aidelingsvooi/ittcrs 
J Schaal s 1882-1886 
J H Haibeis 1886-1890, 

1892 1897 
G I de Ween 1890-1891 
H KluversE/n 1897-1901 
E KluveisH/n 190.1-1912 
H tei Aai dl 1912-1922 
J LulkeWilhnk 1923-1950 

Secretarissen-penningmeesters 
H C van dei Giaal 1882-1922 
F Burgers 1922-1950 

Afdelingsbestuurders 
J Schaars, 1882-1885, J H Haibeis, 1882-1890, 1892-1897, GJ de Weert, 1882-
1891, G Schootman, 1886-1888, J H Reyiink, 1888-1891, J W Boenink, 1890-
1891, H Kluvers E/n, 1892-1901, E Kluveis H/n 1901-1912, A D Hungerink, 
1892-1894, H tei Aaidl, 1895-1922, H Esselink, 1897-1906, GJ Haselbeig, 1907-
1921, J Lutke Willink, 1912-1950, G J. Giiemelink, 1921-1912, Joh Haselberg, 
1921-1950, A Meutstege, 1912-1919, B J. ten Have, 1930-1950, BJ Nijenhms, 
1910-1950, HJ Meutstege. 1940-1950 
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III Hoofdwaterleidingen en waterleidingen 
N.B. Gebaseerd op keuren 1886 (vetgedrukt) en 1939. De onderstreepte namen 
worden ook door Staring in 1847 vermeld. 

BOVEN-BERKEI.: 
Afwatering van de Kromte, Ruitersgoot. Waterleiding langs Kunnen, Middel-
huisgoot. Koffiegoot. Vennekesgoot, Veldgoot, Waterleiding langs Huttenstee, 
Lammcrsgoot. Truitjesgoot. Afwatering van de Zessprong, Rioolsgoot. 
Drinkwaterleiding van Stokkersbrug, Afwatering van Kolthof, Zijtak Rioolsgoot, 
Veengoot, Ramsbeek. Duisterebeek. Vlaskersgoot, Simmelinkgoot. Afwatering 
van Bouwlust, Afwatering van het Kerkloo, Afwatering langs Drosteler, 
Lakkersgoot, Afwatering van de Meen, Afwatering van de Ape, Afwatering van de 
Ape- of Rietdijk, Afwatering van het Vree, Enzinkgoot, Gelinkgoot, Elfersgoot, 
Afwatering van Kamebeek, afwatering langs Wolfs, Afwatering van Schutjesgoor, 
Afwatering van het Engerst, Zijtak Vennekesgoot, Zijtak Veldgoot, Zijtak 
Truitjesgoot, Zijtak Vlaskersgoot, Waterleiding bij de Slemphutte, Afwatering van 
het Heldersgoor (2x). Zijtak afwatering van het Heldersgoor. Zijtak Veengoot, 
Drinkwaterleiding KnoUenbroek A.L.O., Zijleiding Drinkwaterleiding KnoUenbroek 
A.L.O., Drinkwaterleiding KnoUenbroek B.R.O., Afwatering van te Focht, 
Afwatering langs Bouwmeester (in 1939 niet meer voorkomend op de keur). 

BENEDEN-SLINCE (uitsluitend voor zover voorkomend in de gemeente Ei
bergen). Haarlosche Kanaal. Hanninkgoot. Afwatering van Ontink, Afwatering 
vanden Waterdijk, Blankenborgsbeek, Kooigoot, (ioornians waterleiding, 
Bumptmansgoot, Abbinkstegergoot. Afwatering van Roordink, Nijlandswater-
leiding. Afwatering van Haneveld, Rotinksgoot, Koekoekslaak, Leerinkbeek. 
Veenslatsgoot. Zijtak Veenslatsgoot, Kievitsgoot, Afwatering van de Lutte, 
Afwatering langs den Winterswijkschen weg; Afwatering van de Voshaar, 
Hicminkbeek. Oude Beek, Watergoot, Afwatering van Leurken, Afwatering langs 
de boterfabriek in Beltrum, Afwatering van Zaterdag, Afwatering van Bruining, 
Afwatering van de Heidebloem: Slinge. Afwatering van Slotboom, Oude 
Leerinkbeek, Afwatering van Tetinkveld, Afwatering van de Fluiter, Afwatering 
langs Papen, Afwatering langs den Schuurmansweg, Afwatering van Klaashof, 
Afwatering van Rooks, Afwatering van Brinke, Afwatering van Van der Donk, 
Afwatering van Arink op Mentink, (alleen in 1886 genoemd:) Afwatering van het 
Morsche, Afwatering langs Hofste, Afwatering door de Spilniansbrug. De 
Hupselse Beek wordt niet vermeld in 1938. 

BOVEN-SLINGE (uitsluitend voor zover voorkomend in de gemeente Eibergen:) 
De Slinge. De Steenbeek. De Verlengde Wissinkbeek. De Dankbaarheidswaterlei-
ding. Afwatering langs Hulshof. De Crisisbeck, De Rcijerinksgoot. Afwatering langs 
Bomers, De Banningwaterleiding, De Mensinkwaterleiding, Hazenveldswater-
leiding. 
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Watersehapskaarl uit ISS2 Kcuirt van de Koerhooiu en :ijn onii^eviui^. De Hupsel-
seheek vormt liiei de natuurlijke i^rens tussen de huurscliappen Zwolle, Hupsel en 
Hoterlioek. {Arcliief Waterschap van de Berkel) 
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