
Hanna van der Noordaa-Leppink, een weduwe van staal 
Om kort te gaan
Deze geschiedenis speelt zich af in en rond een eeuwenoud, inmiddels verdwe-
nen pand aan de Grotestraat 43 in Eibergen, tegenover de oude kerk. Het stond
naast het huidige Museum de Scheper, daar waar nu de winkel van Scapino deze
oude historie staat te ontkennen. In de 18e eeuw was het een kleine boerenbe-
doening zoals bijna alle panden aan de Dorpsstraat. Enkele generaties Honhof
hebben er toen gewoond. Dankzij met verstand gesloten huwelijken en zorgvul-
dig opgestelde testamenten, ging het pand van de familie Honhof naar de fami-
lie Tuinder en ten slotte naar de familie Van der Noordaa. Bij die laatste over-
gang heeft de familie Leppink een belangrijke rol gespeeld. Over al die families
zijn bijzondere verhalen te vertellen. De Honhofs waren niet alleen landbouwer
maar ook bierbrouwer. In die familie komen we ook een orgelbouwer tegen. De
wijdvertakte familie Tuinder heeft in Eibergen en Borculo verschillende smede-
rijen gehad. De familie Leppink komt in beeld wanneer B.J. (Hanna) Leppink
uit Haaksbergen trouwt met Jan Tuinder. Hanna Leppink wordt na enkele jaren
weduwe en trouwt dan met de uit Amsterdam afkomstige smid Gerhardus
Jacobus van der Noordaa. In die periode komt ook Hanna’s broer Jan Leppink
als schoolmeester naar Eibergen. Hij woont vele jaren in bij zijn zwager en
schoonzus Van der Noordaa-Leppink. Meester Leppink wordt een invloedrijk

-9-

Hanna van der Noordaa-Leppink met haar ‘kleinzoon’ Gerard van der Noordaa. Circa
1938. (fotoalbum Gerard van der Noordaa)



man vanwege zijn grote verdiensten op het gebied van landbouwonderwijs en
landbouwontwikkeling. Na enkele decennia wordt Hanna Leppink opnieuw
weduwe. Ze moet dan alle zeilen bijzetten om de erfenis van vorige generaties
in goede orde te kunnen overdragen aan de volgende generatie. Deze weduwe
van de smeden Tuinder en Van der Noordaa moet in haar optreden een vrouw
van staal zijn geweest. 

Voorspel 
De aanzet tot deze geschiedschrijving wordt geleverd door Gerard van der
Noordaa (1935) die aan de Groenloseweg woont, achter het tankstation amiGo.
Gerard meldt de redactie van Old Ni-js dat hij op zolder talrijke paperassen en
documenten bewaart van de voormalige smederij van Van der Noordaa, later het
garagebedrijf Thijsen & Van der Noordaa aan de Grotestraat in Eibergen. 

Als schooljongen keek ik vol bewondering naar de Fiats die daar in de jaren 50
en 60 verkocht werden. Fraaie Italiaans vormgeving, wel iets anders dan dat
saaie oude VW brilletje van mijn vader. Tegenwoordig fascineren mij oude
foto’s van de Grotestraat. Het mag dan wel zo zijn dat in de beleving van de
aannemer/dichter Gerrit Odink (1916-1978) ut plaetsken dat Eibarge heet, altied
zo stille en dood was, maar de huizen en gevels langs de Grotestraat waren in
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Het garagebedrijf Thijsen &Van der Noordaa na de ingrijpende verbouwing. Foto circa
1960. (fotoalbum Gerard van der Noordaa) 



vroegere tijden sprookjesachtig mooi. ‘Ie’j vindt ter bi’jkans niks van weer’,
schreef Bennie Meulenkamp ooit in Old Ni-js. Zo is het ook gegaan met het
eeuwen oude pand van Van der Noordaa. Het ging verloren in de drang naar
modernisering. Natuurlijk weet ik drommels goed dat achter die mooie oude
gevels van toen het leven allerminst sprookjesachtig was. Het leven was mis-
schien wel veel harder dan nu het geval is. Toch is mijn nieuwsgierigheid
gewekt. Ik ga met Gerard aan de praat en ik ga ‘graven’ in dozen met oude
papieren en albums met foto’s.

‘Vroeger werd er nooit gepraat’
Gerard vertelt dat zijn vader, Jan Willem (Wim)
van der Noordaa (1902-1980) op vierjarige leeftijd
werd ondergebracht bij zijn oom en tante, Gerar-
dus Jacobus van der Noordaa (1869-1921) en Bar-
tha Johanna (Hanna) Leppink (1863-1946). Waar-
om is Wim niet bij zijn eigen ouders in Utrecht
maar bij het kinderloze echtpaar Van der Noordaa-
Leppink in Eibergen opgegroeid? Zou er iets aan
de hand zijn geweest waar men in de familie liever
niet over sprak? ‘Ik weet het niet, ik weet sowieso
weinig van vroeger’, zegt Gerard, ‘want ze zeiden
vroeger niks, er werd nooit gepraat’. Het lijkt een
mysterie maar waarschijnlijk was het in die tijd
nauwelijks bijzonder. Herman Schepers weet
meerdere families in Eibergen te noemen waar
hetzelfde gebeurd is. Een kinderloos echtpaar dat een kind overnam van familie-
leden die wel gezegend waren met (veel) kinderen. Tegenwoordig hebben we
dankzij de medische wetenschap andere methodes om alsnog nageslacht te krij-
gen, maar dat geeft veel ‘gedokter’. De huidige discussie over draagmoeder-
schap is ook zeer gecompliceerd. Vroeger ging het kennelijk eenvoudiger. Men
regelde het in de familiekring. Dat was de gemakkelijkste manier om een kin-
derloos echtpaar van een erfgenaam te voorzien en familiebezit binnen de fami-
lie te houden.  Op 10 januari 1923 laat de Hanna van der Noordaa-Leppink haar
testament opmaken door notaris G.P. ter Braak. ‘Ik verklaar tot mijn eenigen en
algehelen erfgenaam te benoemen mijnen bij mij inwonenden aangehuwden
neef Jan Willem van der Noordaa, geboren te Utrecht den dertienden september
1902 uit het huwelijk van den broer van mijn overleden man Jan Willem van der
Noordaa met Bernardina Christina Linschoten’. 

Tussen alle zakelijke papieren tref ik slechts twee persoonlijk briefjes aan, beide
uit 1926. Het ene is in Laag Soeren geschreven door Berdien (van der Noordaa-
Linschoten) en is gericht aan Hanna. Berdien schrijft dat ze de brief van Wim
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Gerard van der Noordaa op
jeugdige leeftijd (fotoalbum
Gerard van der Noordaa).



heeft ontvangen en dat hij van
plan is om dinsdag avond bij haar
te komen en dan de volgende dag
naar Hengelo gaat. ‘Mocht het
anders lopen dan komt Wim toch
even bij je aan op de terugreis en
ik ook. Ik hoop maar dat hij er
gauw af is. Nu dan, tot ziens’.
Het andere briefje is van Wim
vanuit het ziekenhuis in Hengelo
en is gericht aan zijn tante
Hanna. Daarin meldt hij dat hij
niet eerder dan maandag gehol-
pen wordt en dat hij zich verder

goed voelt. Wat er preciesgaande is weten we niet maar duidelijk is dat Wim
nog contact heeft met zijn natuurlijke moeder in Laag Soeren.

Het Schild
We gaan ver terug in de tijd. U kent waarschijnlijk wel de afbeelding van de
oude Dorpsstraat uit 1729, een tekening van C. Pronk. Een lange rij boerderijt-
jes met de deeldeuren aan de straat. Nagenoeg iedereen, ook een ambachtsman,
had een kleine boerenbedoening. In het bewuste pand tegenover de kerk woonde
destijds de familie Honhof. In oude doop- en trouwboeken van de kerk kom je
die naam veel tegen. Jan Honhof (Jans zoon) die in 1759 trouwde met Hendrina
Antonia Harbers, houdt al een soort boekhouding bij. Het is een van de oudste
documenten van de zolder van Gerard van der Noordaa. Jan Honhof lijkt een
dagloner die tevens bier en jenever levert. Zijn klandizie bestaat onder meer uit
De Reuver in Mallem, Jan Bekking in Rekken, Hendrik Nijland, Barent Nys-
sink, en Jan Hendrik Kiskamp. Hij noteert per klant en datum de werkzaamhe-
den die hij verricht heeft (een dag of een halve dag helpen met grasmaaien,
schadden maaien, plaggen varen of dorsen) en daar tussendoor staan de leverin-
gen van drank. Meestal staat daarbij een toelichting. Geregeld gaat het om een
overlijden en opvallend vaak betreft het een kind. Jan Honhof noteert: 'bij de
begrafenisse' of 'groevenbier in het sterfhuis' of 'een halve kan jenever voor
grafmakers' of 'bij het overluiden'. Er wordt rond begrafenissen heel wat bier en
jenever gedronken, dat is wel duidelijk. Maar dikwijls staat bij leveringen van
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In de deuropening Hanna van der
Noordaa-Leppink met haar
pleegzoon Jan Willem (Wim) van der
Noordaa op de motorfiets. Circa
1920. (collectie museum de Scheper) 



drank ook: 'voor een koe' of 'voor een paard'. Hoogstwaarschijnlijk is er dan een
koe of een paard verhandeld. Wanneer het ‘handje klap’ op de veemarkt leidt tot
een overeenkomst dan hoort daar
altijd een gelukwens bij, een geluk-
wens die bekrachtigd wordt met één
of meer borrels. Degene die geld
beurt, de verkoper, trakteert.

(Het echtpaar Jan en Hendrina Hon-
hof-Harbers krijgt meerdere kinderen.
Een van hen is Derk Honhof die in
1765 wordt geboren. Hij trouwt in
1793 met Gesina Hartgerink uit Mal-
lum. Derk, landbouwer en bierbrou-
wer, heeft ook een tapperij. De locatie
is goed voor een tapperij. Op het
Schild, zoals de openruimte bij de
oude kerk vroeger werd genoemd,
was ook de dorpspomp waar vrouwen
water haalden en nieuwtjes uitwissel-
den. Aan de tap van Derk Honhof
hadden mannen hun eigen variatie op
de nieuwsberichten. 

Orgelbouwer Hendricus Honhof
De familie Honhof-Hartgerink bezit geld
en grond. Dat betekent werk voor de
plaatselijke notaris Gerrit ter Braak. Een
van de vele aktes die ik tegenkom, in dit
geval een akte uit 1832 waarin de nala-
tenschap van Gesina Honhof-Hartgerink
geregeld wordt, vermeldt de namen van
hun vijf kinderen met hun beroepen. Dan
blijkt hun zoon Hendricus Honhof ‘orgel-
makersleerling’. De relatie is snel gelegd.
In de Hervormde Kerk in Haaksbergen
staat een schitterend orgel dat in 1864/65
is gebouwd door H. Honhof uit Eibergen. 
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Interieur van de oude woning. (fotoalbum
Gerard van der Noordaa)

Het orgel in de Hervormde Kerk in Haaks-
bergen (www.koschinski.nl/hervkerkhaaks-
bergen.htm)
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