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Inleiding

Aan de Hupselse Esweg 1 staat een boerderij waar op dit moment Henk ter 
Agter woont met zijn vrouw. In hun woonkamer hangt een schilderij van een 
boerderij die op een aantal meter van die plek heeft gestaan en in 1933 is 
afgebroken. Die boerderij is in 1870 gekocht door Aaltjen Bosman, geboren 
Geerdink, en haar man. Hoe is deze boerderij in het bezit van de Geerdinks 
gekomen? Het wordt hieronder uit de doeken gedaan. Het heeft te maken met 
de avonturen van een zekere Jan Hendrik Geerdink uit de negentiende eeuw.

De moeder van Han ten Broeke, Jo ten Broeke-Geerdink, heeft jarenlang aan 
de Hemstêa in Eibergen gewoond. Daar woonde ook de timmerman en streek-
historicus Hendrik Odink, een ver familielid van haar, die haar eens een ar-
tikeltje had laten lezen over twee ‘merkwaardige Geerdinks’. Dat was voor 
zoon Han de aanleiding tot het onderzoek waar hier verslag van wordt gedaan. 

Deze ‘twee merkwaardige Geerdinks’ staan hier centraal: Jan Hendrik Geer-
dink, boerenzoon, butler van twee steenrijke dames en Arend Geerdink, zen-
deling. Wat is hun geschiedenis? Meester H.W. Heuvel, bekend publicist in de 
Achterhoek, heeft er feuilletons aan gewijd in het Eibergs Nieuwsblad in het 
begin van de jaren twintig van de vorige eeuw. We nemen de volledige teksten 
van deze feuilletons hier over, maar we beginnen met een hoofdstuk over de 
geschiedenis van de Geerdinks. 
We sluiten af met een korte beschouwing.
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De Geerdinks

De oorsprong van de familienaam Geerdink
De familienaam Geerdink komt veelvuldig voor in het oosten van Nederland. 
De schrijfwijze van de naam Geerdink kent vele varianten zoals Geerdink, 
Geerdinck, Geerding, Gerdingh, Geerdenck. Dat komt waarschijnlijk door wat 
de ambtenaar van de burgerlijke stand, dan wel de predikant, dacht te horen 
tijdens de geboorteaangifte, bij een huwelijk of overlijden.
Aanvankelijk had het achtervoegsel -ing/-ink een patronymische functie 
(Meertens, 1941): Aalderink, voorheen Alardink = behorend tot de familie van 
Alard. In de middeleeuwen verloor het achtervoegsel deze functie. Namen met 
-ing/-ink waren vooral in het oosten van het land overgegaan op de woonplaat-
sen, op de erven of boerderijen van de betreffende families. Latere bewoners 
ontleenden hun achternaam aan deze woonplaatsen. 
De naam Geerdink, met allerlei varianten, is afkomstig van een groot aantal er-
ven, in het oosten van het land. In 1475 waren er erven Gherding bij Albergen, 
Geesteren, Vasse en Hasselo. In 1286 was er een erve Gertoldinck bij Usselo 
en in 1302 Geredynck (Hekket, 1975 en 1983). De naam Geerdink is ook al 
eeuwen verbonden met de gemeente Eibergen.

De Boerderij Geerdink in Hupsel
Rond de hoog gelegen Hupselse es liggen de boerderijen met hun eeuwenoude 
namen en geschiedenissen verscholen tussen de eiken. Een van die boerderijen 
is ‘Geerdink’. De oude boerderij, die voor het eerst genoemd wordt in 1529, 
is in 1933 afgebroken en honderd meter noordelijker herbouwd; ze draagt nog 
steeds het schild met de naam ‘Geerdink’. Maar liefst twaalf generaties met 
die naam hebben er geleefd. Vanzelfsprekend waren deze mensen katholiek. 
Tot 1616 was iedere Eibergenaar Rooms, maar in dat jaar gaat de Mattheus-
kerk over in de Nederduits gereformeerde kerk.
Na de Geerdinks wonen er van 1859 tot 1870 Winters en Foght. De boerderij, 
die lang in het bezit is geweest van de Duitse Friederichenn vonn Marhulsenn, 
wordt in 1870 verkocht aan Garrit Jan Wansink, geboren in 1816 op ’t Loo, 
en Aaltjen Bosman, geboren in 1821 op ‘Kotter Bosman’ in Haarlo. Ze waren 
getrouwd in 1846 en hebben tot 1870 bij haar ouders in Haarlo ingewoond. Zij 
zouden de eerste protestanten worden op ‘Geerdink’.

Aaltjen der moeder was Engelina Geerdink, geboren in 1781. Ze was in 1817 
op 36-jarige leeftijd getrouwd met de dan 31-jarige Garrit Bosman. Engelina 
was geboren uit het tweede huwelijk van Gerrit Geerdink, geboren in 1745. 
Zijn eerste vrouw heette Jenneken Kruikerink en zijn tweede Henders Forkink. 
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Uit dat tweede huwelijk werd ook Jan Hendrik geboren, geboren in 1789, een 
van de twee ‘merkwaardige Geerdinks’ waarover in dit nummer meer. Toen 
deze Jan Hendrik in 1870 op ‘De Vos’ in Brummen stierf, bleek hij zijn erfenis, 
groot 5000 gulden, die hij aan de hierna beschreven reis met de rijke dames 
had overgehouden, te hebben vermaakt aan zijn nichtje Aaltjen Bosman. Met 
dit bedrag werd de koop van de boerderij mogelijk gemaakt.
Aaltjen heeft in 1870 uit de nalatenschap van Jan Hendrik ook een Statenbij-
bel uit het jaar 1690 gekocht voor fl. 1,60. Op het eerste blad van deze bijbel, 
die zowel de apocriefe als de canonieke boeken bevat, staat de naam van Jan 
Hendrik; hij kocht hem in Zutphen in 1813. Behalve zijn naam en die van 
Aaltjen Bosman, staan de namen van alle volgende generaties die deze bijbel 
geërfd hebben: Garrit Wansink, geboren in 1853, Gerrit Jan Wansink, geboren 
in 1883, dan zijn jongste dochter Anna Berendina, geboren in 1920, en ten 
slotte haar neef Gerrit Jan Wansink, die in Neede woont en naast deze oude 
Statenbijbel ook beschikt over het originele reisverhaal van Jan Hendrik Geer-
dink, waarover hierna meer.

Garrit Jan en Aaltjen kregen hun vier kinderen in Haarlo. Hun dochters huwen 
alle drie in Eibergen en zoon Garrit, geboren in 1853, wordt de opvolger. Hij 
trouwde met Johanna Scholten, geboren in 1855 van Sjongen uit Rekken. Uit 
hun huwelijk worden een dochter en twee zoons geboren. De kinderen Gerrit 
Jan, Geertruida en Arend Jan zijn nog erg jong als Johanna in 1890 aan tbc 

Oude erf Geerdink.
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sterft. Uit Garrit zijn tweede huwelijk met Johanna Margaretha Eskes in 1862 
wordt dan nog Arend Derk, geboren, de latere Eibergse meubelmaker. 
Gerrit Jan Wansink, geboren in 1883, trouwt in 1910 met zijn buurmeisje 
Johanna Horstman, die werd geboren in 1884. Uit dit huwelijk worden drie 
dochters en een zoon geboren. De zoon Bertus Gerrit, geboren in 1915, moest 
van zijn vader de opvolger worden op ‘Geerdink’, maar zijn hart lag ergens an-
ders. Hem werd echter de mogelijkheid onthouden om zich te ontwikkelen op 
het niveau dat hij ambieerde. Toen kwam in 1950 de oudste dochter Arendina 
Johanna, geboren in 1911, als eerste in beeld als de opvolgster op boerderij 
‘Geerdink’. Zij was in 1937 getrouwd met Jan ter Agter, geboren in 1908. Uit 
hun huwelijk werd in 1945 Hendrikus Gerrit Jan (Henk) geboren. Die trouwt 
in 1968 met Grada Saaltink, geboren in 1945, en zij hebben de boerderij tot 
1990 voortgezet. Nadien werd de grond verkocht, een andere werkkring ge-
zocht en een nieuwe woning gebouwd, waar nog steeds de naam ‘Geerdink’ 
voor de gevel staat.

De Geerdinks in Eibergen (1)
De eerste vermelding van de familienaam Geerdink in Eibergen vinden we in 
het Doopboek 1649 – 1688 van de Nederduits Gereformeerde Gemeente Ei-
bergen (in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers). Er staat: ‘9 Julij 1676 
Wanner Gerdinck – Mette, elude – ein sonne laten dopen genant Wanner’.
De eerstvolgende vermelding dateert uit het Trouwboek van 1653 – 1724 van 
dezelfde Gemeente Eibergen: ‘Wander Geerdinck met Geesken Steeltjes, bei-
de in Haarlo’. Zij zijn ergens tussen 1714 en 1719 getrouwd. Het kan zijn dat 
Wanner en Wander (Waander) dezelfde persoon zijn; zeker weten doen we het 
niet. Daarom beschouwen we Wander als de eerste voorvader van de Geer-
dinks in Eibergen.
Uit zijn tweede huwelijk met Anna Wesing / Wensink in 1730, is Gerrit / Garrit 
geboren, hij is de tweede voorvader van de Geerdinks. 
De zoon Gerrit / Garrit trouwde in 1771 met Jenneken Kruikerink; hun zoon 
Reint wordt als de derde voorvader gezien. Uit het tweede huwelijk van Ger-
rit / Garrit met Henders Forkink/Vorking is Jan Hendrik geboren, de reiziger, 
over wie een belangrijk deel van deze bijdrage gaat. Eveneens is Engele / En-
gelina geboren uit dit huwelijk; haar dochter Aaltjen komt later op de boerderij 
‘Geerdink’ in Hupsel te wonen, zie hierboven.
Reint trouwt in 1810 met Christina Florijn, uit dit huwelijk wordt Waander 
geboren, we zien Waander als vierde voorvader. Uit dit huwelijk is eveneens 
Arend geboren, de timmerman en zendeling, over wie verder meer.
Waander trouwt in 1850 met Gezina Christina Odink uit dit huwelijk wordt 
Engbert geboren, we zien hem als vijfde voorvader. 
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Engbert Geerdink is in 1879 getrouwd met Hendrica Odink; zij kregen een 
zoon Johan Waander, de zesde voorvader.   

Een trouwe toegewijde dienstmaagd
De zus van Johan Waander, Harmina (Mientje), werd later dienstmeisje bij 
dominee De Vrijer in Odijk. De vrouw van deze dominee, M.J. Vrijer-Struijs, 
schreef in haar memoires Dertig jaren domineesche over haar geschiedenis:

‘Toen wij twee dagen in ons huis waren, zou onze dienstbode komen. Een heel 
ingrijpende gebeurtenis in het leven van dat lieve kind, want ze was altijd gan-
zenhoedster geweest. Gij zult zeggen: ‘Hoe haalde je dat in je hoofd?’ Maar 
weet u, stadsmeisjes waren nu niet enthousiast om mee naar ons kleine dorpje 
te gaan, en toen wij kort voor ons huwelijk bij den dominee in Rekken in den-
zelfden Achterhoek, waar wij die kostelijke kist en stoelen vonden, logeerden 
en zijn vrouw mij vroeg, of ik al een dienstmeisje had en ik dat ontkennend 
moest beantwoorden, riep de dominee (het was Dr. W. L. Slot, later de geniale 
Directeur van de Zwakzinnigen-Inrichting in Rekken), opeens: ‘Ik weet er een 
voor je; ze kan ‘niets’ maar... ze heeft een trouw hart’. Nu, wij oogenblikkelijk 
op dat trouwe hart af. Het bleek, dat wij een heel eind de hei op moesten, en 
toen bij een klein boerderijtje kwamen, zooals er nu nog maar weinige zullen 
zijn. Een vertrek, de vloer bestond uit dikke bobbelsteenen, waar eens in de 
week een beetje zand over gestrooid werd; een klein raam, waar je, als het 
door de rook zoo zwart was, dat je er niet meer door zag, een puts water tegen 
gooide; een bedstee, en een vuurtje op den grond, waar de pan of de ketel aan 

Station Eibergen. Voor veel Eibergenaren het beginpunt van een nieuw leven.
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