
HET 'BLIJVERSRECHT' 
 
In de Achterhoek en ook in Twente was 
het de gewoonste zaak van de wereld. De 
oudste zoon  - want dat was het meestal - 
die het boerenbedrijf van zijn ouders 
voortzet, krijgt bij een verdeling van het 
ouderlijke bezit meer dan zijn broers of 
zussen. Die moeten genoegen nemen met 
een aanzienlijk kleiner aandeel dan waarop 
ze volgens een evenredige verdeling recht 
zouden hebben. En ze accepteren dat als 
vanzelfsprekend, want de 
familie is het er volkomen mee eens dat de 
erfopvolger het landbouwbedrijf in zijn 

geheel kan laten voortbestaan. Er is zelfs een fraaie term voor: het blijversrecht. Helemaal voor niets krijgt 
hij het extraatje niet. In ruil voor de overbedeling moet de erfopvolger de ouders verzorgen tot aan hun 
dood. Hij moet bovendien vaak ongetrouwde broers en zussen een 'hoeskommen' verschaffen tot ze een 
jaar of dertig zijn en hun soms zelfs een uitzet meegeven als ze gaan trouwen. 
Een opmerkelijk stukje volkscultuur, zo eigen voor de streek, dat het velen ontgaat dat het in strijd is met 
het Nederlands recht. Niet dat de betrokken Achterhoekers zich daar iets van aantrekken. Want dat 
reguliere Nederlands recht, ach... dat is in hun ogen op dat punt veel te zakelijk en biedt onvoldoende 
waarborgen voor het voortbestaan van het ouderlijke erf. 
Met het blijversrecht wordt volgens sommige onderzoekers voortgebouwd op een eeuwen-oude 
Achterhoekse gewoonte, zoals die eens aan de talrijke horigen gedicteerd werd door het horig recht, maar 
die inmiddels nog steeds als een levensovertuiging gekoesterd wordt. De gemaakte afspraken over ou-
derlijk vermogen en toekomstige ouderlijke nalatenschap werden doorgaans zelfs op papier gezet en door 
de broers en zusters 'afgetekend'. Formeel gezien illegaal dus. Want hoewel in de Achterhoek door het 
notariaat aan dit aftekenen werd meegewerkt en de afspraken in een 'voorovereenkomst', 'morele over-
eenkomst' of een 'familieovereenkomst' werden vastgelegd, is het aftekenen in strijd met het Nederlandse 
recht. Een dergelijke overeenkomst is in principe zelfs nietig. 
Hoe het ook zij, dit Achterhoekse gewoonterecht, de wens van boerengeslachten om het ouderlijke erf 
ongeschonden in de familie te houden, heeft er wel voor gezorgd dat de landbouwbedrijven konden 
overleven. Elementen van dit blijversrecht kunnen we bij de familie Te Selle nog terugvinden in het 
hieronder weergegeven familiecontract dat gesloten werd ter gelegenheid van het huwelijk op 15 maart 
1855 van Derk Willem te Selle (1827-1904) en Janna Berendiena Weerkamp (1822-1877) op 20 maart 
1855. 
Vader Jan Albert te Selle sterft al op 45-jarige leeftijd als de familie nog op "De Selle" woont. Tien jaar na 
zijn overlijden verkoopt zijn weduwe Dela ten Damme (1802-1883) de inboedel van de boerderij aan hun 
oudste zoon en schoondochter. Zij gaan het bedrijf voortzetten. Het bedrag wordt in het contract niet 
genoemd, maar duidelijk is dat er voor de andere broers geen toekomst meer is op "De Selle". Ook al 
houdt moeder Dela nog tien jaar het beheer over de boedel, daarna moet zij alles overdragen aan de oudste 
zoon en zijn vrouw. Oom Jan Hendrik te Selle, die boerderij "Meekes" in de Brinkheurne bewoont, tekent 
als getuige. Als de zes andere zonen al iets meegekregen hebben, dan zal het vast geen groot bedrag 
geweest zijn. In 1861, zes jaar na het huwelijk moet de familie verhuizen naar boerderij "Fökkink", vier 
jaar later komt de hele inboedel in handen van Derk Willem en zijn vrouw en moet de koopsom voldaan 
zijn. Misschien beschikt moeder Dela dan over voldoende geld om haar zonen Jan Hendrik, Harmen Jan 
en later Gerrit Jan enig startkapitaal voor hun emigratie naar Amerika mee te geven.   
 

 


