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Voorwoord

Met trots kunnen we u dit nagelaten en vergeten werk van de streekhistoricus 
Meester H. W. Heuvel presenteren. Vergeten omdat de verhalen over Twee 
merkwaardige Geerdinks niet werden opgenomen in de bundel die Hendrik 
Odink in 1928 verzorgde met nagelaten werk van Heuvel: Uit den Achterhoek, 
schetsen van Land en Volk. Ook in Nagelaten Werk van H.W. Heuvel dat in 
1972 door de Meester Hendrik Willem Heuvelstichting werd uitgebracht, zijn 
de merkwaardige Geerdinks afwezig. Toch vond Hendrik Odink die verhalen 
interessant genoeg om met enige regelmaat te buurten bij een telg uit de fami-
lie Geerdink en met haar te praten over die opvallende Geerdinks. 
Heel veel jaren later ging Han ten Broeke op zoek naar de verhalen waarover 
zijn moeder en Odink met elkaar spraken. Hij stuitte op een bijna honderd jaar 
oud feuilleton van H.W. Heuvel in het Eibergsch Nieuwsblad. Tevens verza-
melde hij genealogische en andere informatie over de Geerdinks in Eibergen.
Wij kozen er voor om het oorspronkelijke feuilleton van Heuvel over deze 
bijzondere Geerdinks en de uitgebreide informatie over de familie Geerdink, 
te bundelen in een themanummer van Old Ni-js. 

De titel Twee merkwaardige Geerdinks is ooit door Heuvel bedacht en nemen 
wij uiteraard over. Toch zijn bij deze titel een tweetal kanttekeningen te plaat-
sen: ‘Merkwaardige Geerdinks’ suggereert dat zij misschien wat raar of eigen-
aardig waren. Ik kan u evenwel verzekeren dat deze qua afkomst eenvoudige 
boerenmensen, getalenteerd waren en niet schroomden om naar verre vreemde 
oorden te trekken. 
In de toelichting van Han ten Broeke verschijnt en passant nog een derde bij-
zondere Geerdink ‘op het toneel’: Harmiene Geerdink. Zij weet dankzij haar 
bijzondere kwaliteiten te ontsnappen aan het hutje op de hei waar ze opgroeide. 

Het is een interessant boekje geworden. Het laat weer eens zien hoe gewone 
mensen buitengewoon kunnen zijn. 

Bert van der Ziel,
voorzitter Historische Kring Eibergen
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