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Van de redactie
Ook in deze tijd van corona heeft de redactie niet stil gezeten en kans gezien weer een
Jaorgang samen te stellen. In deze uitgave is er, als vertrokken Noordijkers, aandacht
voor de familie Hesselink, die tot de jaren 80 van de vorige eeuw de boerderij Stegert
bewoond heeft. Naast hoe het Jan en Hendrika Hesselink is vergaan, is er aandacht
voor de geschiedenis van de boerderij Stegert. En onder de titel “Vergane Glorie” is er
aandacht voor de geschiedenis en het verdwijnen van de boerderij “De Hesseler”, ook
wel erve Hesselink genoemd en later de boerderij Makkink.
Een volgend onderwerp is de Noordijker Molen, oftewel de Noariker Mölle. Van vroeger
tot heden is hier aandacht voor de eens zo dapper draaiende molen van Bos, waarvan
nu nog maar weinig terug te vinden is.
Er is weer aandacht voor de Noordijkse krantenberichten uit 1971, 1946 en 1921, met
als toegift een boeiend verhaal over een zeereis van een matroos op een vrachtschip
met de naam SS Noordijk.
Vanwege de gelijkenis met hoe het er vroeger in de Oale Schole aan toeging, is een
verhaal opgenomen van de Tjechische schrijver Kafka, waarin een dorpsschoolsituatie
van rond 1900 wordt weergegeven.
Ook eten we weer uit het Oale Höfke met “disse keer” gerechten met boerenkool en
pompoen.
In de vorige Noariker Jaorgang dachten we onder het mom “Mosterd na de maaltijd” te
kunnen melden, dat er toch nog een stukje spoor in het Noordijkerveld nabij de
Ballastput te vinden zou zijn. Maar er bleek een aap in de mouw te zitten, die er later
weer uit kwam. Het stukje spoor bleek er in het kader van het 50 jarig bestaan van de
Dennehoek te zijn neergelegd door Cock Willers. Een mooie actie, maar wij waren wel
even op het verkeerde spoor gezet.

Het verkeerde spoor, naast de buitenplaats De Dennehoek aan de kant van de
Benninkdijk, mooi neergelegd op het oude traject van de spoorlijn Neede – Hellendoorn.
Ook is er fout geslopen in het verhaal over Beinzink. Op bladzijde 5 is de foto van de
boerderij gespiegeld afgedrukt.
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Van het bestuur, wat er zoal bij komt kijken
Schrijven over het nabije verleden is een boeiende bezigheid. Het vraagt niet alleen
motivatie maar ook een goed gevoel. Proberen om je te verplaatsen in het verleden, in
de omgeving waar de mens toen leefde, woonde en werkte en van daaruit de lezer
meenemen in je verhaal. Het is niet zomaar in een kort tijdsbestek woorden aan het
papier toevertrouwen en dan is het klaar. Was dat maar waar. Voordat er ook maar één
letter aan het papier is toevertrouwd zal de auteur zich uitvoerig bezig houden met
vragen als: wat wil ik schrijven en voor wie is het bestemd. Hoeveel pagina’s voor tekst
en foto’s heb ik beschikbaar en waar haal ik mijn gegevens vandaan. De voorbereiding
is vaak minstens zo tijdrovend als het schrijven van het artikel zelf.
De leden van de redactie van de Noariker Joargang weten er alles van. Vele dagen en
uren besteden zij aan hun hobby, waarbij kwaliteit voor tijd gaat. En je moet als het ware
ook op de stoel van de lezer gaan zitten om er zeker van te zijn dat die lezer het product
ook weet te waarderen. Maar als na vele maanden werken weer een nieuwe uitgave van
de Noariker Joargang klaar ligt overheerst een voldaan gevoel bij de redactie. Het is ook
deze keer weer gelukt. Een boekwerk, boordevol artikelen over het vroegere Noordijk en
omgeving. En de Noariker Joargang wordt, nadat de drukker ook zijn aandeel heeft
geleverd, bij alle leden van Oud Noordijk aan huis bezorgd. Een actief en tijd vragend
proces wordt daarmee op de juiste wijze afgerond.
Het bestuur heeft ook nu weer veel waardering voor het resultaat. Ondanks de
beperkingen, die Corona met zich meebrengt heeft de redactie ook vanuit de
thuissituatie een prima stukje werk afgeleverd. Veel dank daarvoor.
Toch nog iets over Corona in relatie tot Oud Noordijk? Het is stil in en om de Oale
Schole. Vanaf maart vorig jaar al geen activiteiten meer, zowel overdag als in de
avonduren. Behoudens werk in het Höfke en aan gebouw en inventaris geen activiteiten.
En dat zal mogelijk tot eind dit jaar niet veel anders worden. Wij hopen met u, dat na de
fietstocht, we de slachtvisite door kunnen laten gaan. En dat we dan ook weer kunnen
rekenen op de medewerking van velen van u bij onze activiteiten. Wij houden u op de
hoogte.
Wij wensen u alle goeds en met name een goede gezondheid!!
Het bestuur.

Herkent u dit nog?
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Vergane glorie: De Hesseler
In augustus 2020 is de boerderij De Hesseler afgebroken. Vele jaren heeft op deze plek
, net binnen de bebouwde kom van Noordijk, een beeldbepalende boerderij gestaan.
Naast de aan de overkant van de Harpersweg gelegen boerderij De Harper. Lang
geleden geflankeerd door nog twee andere boerderijtjes: De Deepert oftewel Dieperink
en Dreeskes, waar ooit Lammert Drieskes heeft gewoond.

Makkink, hoo't was en wat 'r van oaver bleef.
Robert Harperink, die onderzoek doet naar de achtergrond van de familie Harperink, kwam
een aantal jaren geleden met de volgende vraag bij Oud Noordijk:
In de 16e eeuw woonden er Harperin(c)ks aan de huidige Harpersweg (toen
Harperinkweg) in Noordijk. Er waren twee boerderijen “De Harper” en “erve Hesselink”
beiden bewoond door Harperin(c)ks. Weten jullie wie de bewoners waren van deze
twee boerderijen? Hoor graag van je. Robert Harperink Msc.
We hebben Robert toen niet kunnen helpen, maar hem nu wel gevraagd of hij ons zou
kunnen helpen met aanvullingen op het verhaal over de geschiedenis van de Hesseler.
Hij is in zijn archief gedoken en heeft enige informatie opgestuurd. Waarvoor dank.
Uit zijn vraag bleek dat De Hesseler ofwel de boerderij Hesselink er in de 16e eeuw al
moet zijn geweest. In 1646 in elk geval ook, want toen werd het genoemd in het
verpondingsregister. Jan Hungerinck en buurman Derck Harperinck waren de setters,
degenen die onderstaand waarderapport over het Erve Hesselink opgesteld hebben:

Dat erve Heslinck. Eygenaer Joan Harperinck. Huys ende hoff van 1½ schepel
gesaeys. Aan bouwlandt 12 molderen, tientvrij, op die lichte garve. Van de garve soo
den bouwman geeft is gecoemen in 't jaer van 1645: 15 molder roggen, 10 molder
boeckweyten. Aan weydelant: 5 koeweyden. Geeft van huys, hoff ende weyden 5
daler15, 1 vercken. Met den naevolgenden uthganck: 2 molder rogge.
In 1740 komen we in de lidmatenlijst van dominee Spanckler de volgende bewoners van
de boerderij Hesselink tegen:
Triene Hesselink en Henderik Hesselink en sijn vrouw Grietien.
Waarschijnlijk gaat het om Hendrik Hesselink, die eerder Hendrik Brunink heette en
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Grietjen Hesselink, die op onderstaande wijze in het huwelijksregister van de kerkboeken
van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Neede zijn ingeschreven:
17.06.1731 Hendrick Brunink onder Enschede en Grietjen Hesselinck uit de Noordijck.
Grietjen is een dochter van Jan Hesselinck en Trientjen, zoals blijkt uit onderstaande
inschrijving in het doopboek van de kerk van Neede:
12.03.1699 Jan Hesselinck en Trientjen, ehel., hebben een doghter laten dopen is
genaemt Grietjen.
Waarschijnlijk heeft Hendrik Bruntink de huisnaam van de boerderij als achternaam
aangenomen, hetgeen in die tijd nogal gebruikelijk was. Een directe trouwinschrijving van
Jan Hesselinck en Trientjen is niet gevonden. Wel één van Jan Kleinharperink en Trientjen:
10.07.1695 Jan Kleinharperink en Trientjen Scholten.
Omdat in die tijd Hesselink en Harperink nogal verweven waren, zou het wel eens om
dezelfde Jan kunnen gaan, die zich bij volgende inschrijvingen in de doopboeken ook
nog als Stegers, Stegert of ter Steege laat schrijven. Hier ligt een mogelijke link met de
boerderij Stegert, die elders in deze uitgave wordt beschreven. Maar een concrete link is
(nog) niet gevonden. Uit notariële stukken blijkt verder ook nog, dat deze Jan eigenlijk
Jan Wolterink heette.
De in 1731 getrouwde Hendrick en Grietjen Hesselink kregen drie kinderen: Herman,
Janna en Catrina. Herman, geboren in 1732, trouwde in 1753 met Elsken ten Kolke. Uit
dit huwelijk werd in 1756 Willemina geboren.
Willemina Hesselink is in 1774 getrouwd met de onder Enschede afkomstige Jan
Schukkink. Er kwamen zeven kinderen, waaronder de in 1775 geboren Harmen.
Willemina leefde niet lang, want reeds in 1788 is Jan Schukkink opnieuw in het huwelijk
getreden met Janna Heineman. Er kwam nog een dochter, die Willemina genoemd
werd.
Toen rond 1830 het kadaster werd ingesteld, waren het huis, de schuur en het erf (A0922),
een stuk bouwland (A0904) en een stuk hakhout (A0905), gelegen langs de toenmalige
Harperinkweg, in bezit van de erven van Harmen Schukkink.
Harmen, soms ook als Hermen geschreven, was een zoon van Jan Schukkink en
Willemina Hesselink. Hij is gedoopt op 29 april 1774 en is in 1796 getrouwd met Hendrika
Ruwhoff. Hun zoon Jan nam later het roer op de boerderij Hesselink over.
Rond 1820 was het eerste huisnummer nr. 222. Later werd dat veranderd in E38. Jan
Schukkink, getrouwd met Geertjen Roeterink, was toen de hoofdbewoner. Hij was
landbouwer van beroep.
Vreemd is, dat toen ook een Jan Hendrik Roeterink met zijn vrouw Grietjen Bokslag op de
boerderij verbleven. De verwachting is dan, dat dat de ouders van Greetjen zijn. Maar dat
blijkt niet waar te zijn. Jan Hendrik Roeterink was een oom van Greetjen en stond als
kostganger ingeschreven. Hij bleef tot aan zijn dood in 1875 op de Hesseler.
Jan Schukkink is op 5 juni 1849 overleden. Geertjen is toen op 22 mei 1850 getrouwd met
Manes Geerdink. Nadat Geertjen in 1874 was overleden heeft Manes Geerdink op 6 mei
1876 de Hesseler verlaten.
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Albertus Hendrikus Schukkink, zoon van Jan en Geertjen zorgde voor de volgende
generatie Schukkink op de Hesseler. Hij was eerst getrouwd met Arendina Geerdink en
later met Antonia Geerdink. Nadat Albertus Hendrikus op 4 februari 1879 is overleden, zijn
op 28 april 1879 de kinderen Jan, Berendina en Gerritdina Harmina naar elders vertrokken.
Hiermee was er een einde gekomen aan het verblijf van de familie Schukkink op de
Hesseler.
Op 11 december 1879 kwam de familie Heijink op de Hesseler wonen. Het huisnummer
was toen E39 en veranderde later in E42. Het gezin bestaat uit de op 8 mei 1838 in
Borculo geboren Garrit Jan Heijink, zijn vrouw Harmina Ebbekink en de kinderen Aaltjen
en Jan. In 1880 wordt zoon Hendrik geboren en in 1882 dochter Geertjen.
Als in 1898 Garrit Jan is overleden wordt de weduwe Harmina Ebbekink de hoofdbewoner.
Het huisnummer is dan E44 geworden. Haar zoon Jan woont met zijn vrouw Frederika
Boerman bij haar in. Er komen twee kinderen: Gerrit Jan Engbert en Gerritdina Harmina.
Nadat Jan in 1921 en schoonmoeder Harmina Ebbekink in 1927 zijn overleden blijven
Frederika Boerman en haar twee kinderen alleen achter.

De familie Heijink had in de
omgeving een aantal boerderijen
in bezit, waar als kenmerk een wit
paard op de “niendure” was
afgebeeld.
Zo ook dus op de boerderij De
Hesseler. Deze boerderij was van
1879 tot 2017 in hun bezit.
Daarna is de boerderij verkocht
aan de familie Kooiman uit
Steenderen. Zij hebben de
boerderij een tijdlang verhuurd
hetgeen het verderop te lezen
minder positieve resultaat heeft
opgeleverd. Vervolgens heeft
Arend Timmerije de boerderij
gekocht.
Foto gemaakt in 1969.

In het “Kohier van den hoofdelijken omslag in de gemeente Neede over 1912” onder het
huisnummer E44 wordt de weduwe G.J. Heijink aangeslagen in de belastingklasse 6.
Mien opoe, Heintje Reinders hef wal eens verteld, dat ze gedeend had bie Heijink en dat
ze daorveur te voet van Zelhem kwam loop'n. Dat zal dan rond 1910 wean ewes.
Op de kaart van de meesters Nijhof en Boswinkel is te vinden dat aan de boerderij de
Hesseler het huisnummer E62 is toegekend. De meesters gebruikten deze kaart om aan te
geven wie wel en wie niet op de fiets naar school mocht komen. Voor het huisnummer E62
werd eerst de bewoner H. Reurink ingevuld. Dit is mogelijk Hermannus Reurink, roepnaam
Mans, die getrouwd was met Johanna Wilhelmina Florijn. De naam H. Reurink is daarna
doorgestreept en vervangen door H.J. Wormgoor. Bij de familie van H.J. Wormgoor gaat
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het om Hendrik Jan Wormgoor, geboren op 1 januari 1870 en getrouwd met Egberdina
ter Meer. Ze hadden vier kinderen: Berend Jan, Arend Jan, Geertje en Arendina Hendrika.
Berend Jan, roepnaam Jan, was in 1925 met Gerritdina Hoefman getrouwd en bleef op de
boerderij wonen. Ze kregen vier kinderen: Egberdina Hendrika, Gerrit Jan, Reint Jan en
Reina Egberdina.
In de gemeentelijke huisnummerlijst van 1964, waarin de E nummers vervangen worden
door straatnummers en E62 vervangen wordt door G.L. Rutgersweg 26, zijn de bewoners
B.J. Wormgoor en G.H. Floors. Gerrit Hendrik (Gerrit) Floors is ingetrouwd door zijn
huwelijk met Reina (Reina Egberdina). In 1964 heeft Berend Jan een nieuw gebouwd huis
aan de Harpersweg gekocht en de Hesseler verlaten. Daarna is de familie Makkink er
neergestreken, die er vele jaren geboerd heeft. Antoni (Tone) en Hanna Makkink met
hun zoon Henk kwamen er vanuit Geesteren rond 1964 wonen. Henk trouwde met
Willemien te Brinkhof. Er kwamen vier kinderen: Martine, Yvonne, Marleen en Erik.
De familie Makkink kwam van origine uit Vierakker onder Warnsveld.

Makkink, eerder De Hesseler genoemd, ten tijde dat de familie Makkink er boerde.
Op de volgende bladzijde zijn foto's te zien van de activiteiten die Tone er als boer
uitvoerde. Tone is in 1992 overleden. Henk heeft het boerenbedrijf voortgezet en Hanna is
in de naast gebouwde woning gaan wonen. De familie Makkink heeft de boerderij, die
gedurende hun verblijf gewoon Makkink werd genoemd, gepacht tot 1 januari 2017.
Daarna zijn ze verhuisd naar de Holtplas in Neede.
Het huis was ondertussen van eigenaar veranderd. De nieuwe eigenaar, Kooiman uit
Steenderen, verhuurde de boerderij aan een gezin met drie kinderen uit Assen. Die
hadden weinig contact met de Noordijkers. Maar door de vondst van het drugslab kwam
de 27-jarige vader van dat gezin toch als verdachte in het nieuws.
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Op bovenstaande foto is Tone Makkink met paard en stortkar bezig gras (hooi) van het
weiland te halen en op de onderstaande foto wordt hij door Hendrik Jan Wormgoor
(Vonderman) van het werk gehouden.
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Toen wij, Sinie en Wim Meerman, op zaterdag 12 augustus 2017 rond 10 uur 's avonds in
de woonkamer zaten, klonk er buiten geronk. Sinie vroeg zich hardop af wie er zo laat nog
aan het gras maaien was. Bleek het een helikopter te zijn, die vanaf Makkink boven het
maisland onze kant op vloog. Al snel werd via allerlei berichten duidelijk wat er aan de
hand was. Nog even op het terras het gebeuren aanschouwd, maar toen toch maar snel
naar binnen, want stel je voor dat de voortvluchtige crimineel uit de mais te voorschijn komt
en bij ons de tuin in rent. Want:
Op 13 augustus 2017 werd in de landelijke pers gemeld, dat er de vorige avond in Noordijk
een drugslab is opgerold, waarbij twee verdachten zijn opgepakt:
De politie heeft zaterdagavond een drugslab aangetroffen in een pand aan de G.L.
Rutgersweg in Noordijk.Twee verdachten, die in het huis aanwezig waren vluchtten voor
de politie. Eén verdachte, een 27-jarige man uit Assen, kon direct worden aangehouden.
De andere verdachte vluchtte een maisveld in. De politie zette een helikopter in om hem
op te sporen, maar trof niets aan. Naar aanleiding van een bericht op de Facebookpagina
van politie Berkelland is de andere verdachte op een later moment aangehouden op de
Needseweg in Borculo. Het gaat om een 54-jarige man zonder vaste woon- of
verblijfplaats.
Nadat de plek de hele nacht bewaakt is door zwaarbewapende agenten is er de dag er na
volop onderzoek gaande en wordt het lab ontmanteld. Het zou gaan om een middelgroot
lab. Tientallen flessen en vaten met chemicaliën en opslagcontainers werden in een
vrachtwagen geladen. Op het erf en in de omgeving van de schuur werden een buks en
een vuurwapen aangetroffen.

Het onderzoek in volle gang.
(Foto 112achterhoek-nieuws.nl)

De bewoners van Noordijk hadden al wel door dat er zich zaken afspeelden die niet
klopten. ’s Avonds en 's nachts was het vaak een komen en gaan van voertuigen. Zo is
waargenomen dat er om twee uur 's nachts nog bestelbussen gelost en geladen werden.
Na de nodige problemen rond het opruimen van de restanten van het drugslab en een
schone grondverklaring heeft vof Goorhuis de landbouwgrond gekocht. Het is de bedoeling
dat Albert en Saskia Haasnoot-Timmerije er een nieuwe woning gaan bouwen. Volgens het
kadaster is er vergunning om hier in 2021 een nieuwe woning neer te zetten.
Op de volgende bladzijde zijn foto's te zien van de sloop van de boerderij: het einde van
De Hesseler.
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Problemen bij Harperink in 1650.
Rond 1650 was Jan Harperink van de boerderij De Harper ouderling in de kerkenraad
van de Nederduits Gereformeerde Gemeente Neede. Of hij toen ook al rotmeester was
van het Harperinks Rot is niet duidelijk. Wel dat hij een zoon had, die Harmen, soms ook
Hermen, genoemd werd. Blijkbaar heeft deze zoon problemen veroorzaakt door een
kind te verwekken bij de meid van Henrick Huijskers. Huijskers woonde mogelijk op de
plek, waar nu café Hassink is te vinden. Dus niet zo ver van De Harper vandaan. De
kerkenraad is behoorlijk druk geweest met pogingen om Harmen er toe te bewegen met
Marrie Leugenmorsch, de betreffende meid, te trouwen. De verslagen van de
bijeenkomsten zijn hieronder weergegeven. De toenmalige schrijfwijze is ongewijzigd
gelaten, met hier en daar een verklaring van een verouderde term tussen blokhaken [...].
Uit het Resolutieboek van de kerkeraad van de Hervormde Gemeente Neede.
Den 6 aprilis 1658 heeft de predicant voor den kerckenraet geciteert Herman Harperinck
en sijn vader Jan Harperinc ter eenre, en Henrick Huijskers maecht, Lubbert
Leugemorsch dochter, ter anderen sijden, bij welcke maeght Herman Herperinck voors.
niet alleen een kint heeft geprocreeert, maer oock naderhandt noch vleeschel. met haer
conversiert, gelijck Henrick Huijskers voor den raet deser gemeijnte heeft getuicht, ten
eijnde dat men met alle bewegel. vrede soude soecken Harmen te bewegen om de
dochter van Leugemorsch te trouwen. Doch Harmen noch de dochter van Leugemorsch
en sijn niet gecompareert [=verschenen], dan alleen de vaders van wedersijden. Ende
heeft Lubbert Leugemorsch met sijn neve Jan Leugemorsch ingestaen sijnde in den
kercken-raet geseijt, dat sij dien selven dagh ten huijse van Berent Hilverinck bij
Hermen Harperinck voors. geweest waren, vragende hem hoe hij 't’nu in den sin hadde
met sijne dochter. Ende daer op geantwoort, dat hij docht Leugemorsch dochter te
trouwen, ende sulx met den eersten af te maken als Leugemorsch sijn dochter tot een
bruijtschat wilde mede geven hondert rijxdlrs. met behoorl. uijtsettinge van bedde en
klederen. Leugemorsch van daer gaende ende soeckende Herman mede na Nede te
doen gaen om voor den kerckenraet te verschijnen, heeft Hermen sulx geweijgert
seggende, wat behoeve ick voor den kerckenraet te comen, wanneer ick U dochter
dencke te nemen. Hierop Jan Harperinck binnen geroepen en sulx voor gehouden
sijnde, dat namel. sijn soon sich ingelaten en belooft hadde de dochter van
Leugemorsch te trouwen, heeft met stercke hevicheijt geseijt, dat he wel conde trouwen,
maer met sijnen wille inden eeuwicheijt niet, behoefde noijt onder sijn oogen te coomen.
Hierom heeft men de sake hervat, en sijn Harmen Harperinck ende Marrie
Leugemorsch mitsgaders elx respective vader den volgende 20 dito wederom voor den
kerckenraet door den koster geciteert, waerop Jan Herperinck en Lubbert Leugemorsch
alleen sijn gecompareert, Herperinx soon wederom met Marrie Leugemorsch
uijtblijvende, ende den kercken-raet versmadende. Jan Harperinck binnen geeischt
sinde einde gevraecht waerom sijn soon den kerckenraet wederom versmadede, heeft
geantwoort dat hij inden dienst van anderen sijnde niet en conde los raken als hi wilde
met belofte voor den kercken-raet sijn beste te willen doen om sijn soon na Paesschen
voor den raet der kercke te doen verschijnen, repeterende datse met sijn consent noijt
en souden trouwen. Lubbert Leugemorsch mede na Herperinx vertreckinge staen sijnde
heeft verhaelt, dat Herman Herperinck hem ten huijse van den voogt off Gerrit ten Cate
bescheijden hadde, doch insgelijcks was uijtgebleven. Den volgende 18 dito Hermen
Herperinck met sijn vader ende Lubbert Leugemorsch met sijn dochter wederom door
den coster voor den kerckenraet geciteert sijnde, sijn gecompareert, alleen Marrie
Leugemors haer absenterende, ende Hermen Herperinck afgevraecht off hij niet van
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sins en was Marrie Leugemorsch te trouwen, gelijck hij aen haer vader Lubbert
Leugemorsch lestmael in Hilverinx huijs belooft hadde, heeft geantwoort dat hi sulx
geseijt hadde met conditie, indien t’ sijn ouders willden toelaten, maer siende dat hij sijn
ouders en vrienden daer door grootelijx vertoornen en tot sijn vijanden maken, dat hij se
noijt en docht te trouwen.
Den 25 aprilis sijn op voorgaende citatie in den kerckenraet verschenen Marrie
Leugemorsch ende Hermen Harperinck. Ende is Marrie Leugemorsch vande predicant
gevraeght:
Ten 1. Waeromse voorleden sondag op de gedane citatie in den kercken raet niet en
was verschenen. Waerop se geantwoort heeft, dat Hermen Herperinck haer geseijt, dat
hij niet en wilde verschijnen, maer datse opden naestvolgenden dinxdagh bij
malcanderen wilden comen om van het houwel. te spreken, en also haer geabuseert.
Het welcke Hermen Herperinck voorgehouden sijnde, heeft bekent daer aen schuldig te
sijn.
Ten 2. Off Hermen Herperinck voors. het kint bij haer Marrie Leugemorsch geprocreeert,
voor sijn kint niet en hebbe aengenomen. Ad secundu respondit affirmative, het welcke
oock Herperinck voorn. inden kercken-raet alles selfs mondel. bekent heeft, maer ooc
de facto betoont, wanneer hij met den sijnen het kint heeft ontfangen om te verplegen.
Ten 3. Off Hermen Herperinck haer niet en heeft gedaen beloften van trouwe. Affirm.
Ducglte. Herperinck hier over gehoort sijnde, heeft wel tot drie malen bekent haer Marrie
mondelijcke belofte van trouwe gedaen te hebben, welcke belofte hij oock bekent heeft
aen haren vader vernieut te hebben.
Ten 4. Is gemelte Herperinck gevraecht off hij niet van sins en was Marrie te trouwen,
alsoo hij haer belofte van trouwen gedaen, een kint bij haer geprocreert, ende na die
geboorte noch vleeschel. conversatie met haer gehouden. Hierop heeft Herperinck
voorn. geantwoort, dat hij se inder eeuwicheijt niet en wilde trouwen, alsoo se met
andere vleschel. conversatie gehouden heeft. Waertegens Marrie geseijt, dat haer
niemant anders bekent ofte beslapen heeft dan meer gemelte Herperinck. Welckers
tegendeel Herperinck nochtans op sich genomen heeft te bewijsen, ende bij aldien
Marrie dese vrack niet en hadde, dat hij se dan trouwen ende nimmermeer verlaten en
wilde. Waermede de kercken-raet haer debvoir [= ambtsplicht] in dese gedaen
hebbende gemelte parthien heeft geranvoieert aenden Ed. hove.
Tot een huwelijk is het echter niet gekomen. Het ziet er naar uit, dat Marrie
Leugemorsch in 1661 met de uit Noordijk afkomstige Jan Marquerink is getrouwd en
Herman Harperink in 1662 met Marrie Harkinkx uit Lochem, zoals uit onderstaande
afschriften uit het trouwboek van de Hervormde Kerk van Neede is gebleken:
09.06.1661 den 9 junij - cop. in Eijbergen - Jan Marquerink, j.g. zal. Wilm Merquerinx
soon uijt den Noordwijck, ende Marrie toe Leugemorsch, dochter van Lubbert
Leugemorsch in Olden Eijbergen.
26.01.1662 den 26 januarij - Herman Harperink, Jan Harperinx soon in den Noordwijk,
ende Marrie Harkinkx, Jan Harkinx dochter in 't schultampt Lochum.
Een en ander heeft blijkbaar weinig schade toegebracht aan de carrière van Harmen
Harperink, want later wordt ook hij lid van de kerkenraad van Hervormde Gemeente
Neede.
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Vertrokken Noordijkers: Fam. Hesselink naar Oldeberkoop.

Stegert anno nu.
Anno nu wordt Stegert bewoond door de familie Sijtsma. Leo en Hennie hebben het huis
gekocht van Han Reurink. Nadat de familie Hesselink naar Oldeberkoop vertrokken was,
heeft eerst Han Reurink er een paar jaar gewoond. Daarna heeft de familie Sijtsma het
huis gekocht.
Citaat van Han Reurink: Ik ben geboren aan de Reurinkweg 2, in 1992 zijn Gerdie en ik
gaan samenwonen op Stegert aan de Haardijk 4. Dit huis hebben we gekocht van Jan
en Hendrika Hesselink (Stegert). De boerderij was voorheen een melkveebedrijf en wij
hebben de ligboxenstal veranderd in een caravanstalling. Een paar jaar later gingen we
op Klein Markert aan de Elsmansdijk 13 wonen. Bij Stegert zijn we getrouwd en bij Klein
Markert zijn onze kinderen, Joanne en Bouke geboren. Het huis aan de Elsmansdijk
hebben we gekocht van Jan en Hendrika ten Elshof.
Voor 1992, heeft de familie Hesselink er vele jaren gewoond. Toen in 1964 de
huisnummers in straatadressen werden veranderd, was het huisnummer E178 en werd het
Haardijk 4. Volgens de gemeentelijke adressenlijst waren de bewoners toen H. (Hendrik)
Hesselink en E.J. (Jan) Hesselink.
Rond 1900 was de op 26 januari 1852 in Neede geboren Gerrit Willem Markerink de
hoofdbewoner. In 1912 werd hij voor de gemeentelijke belastingen aangeslagen in de
klasse 5. Het huisnummer was toen E105. Hij is in 1943 als oudste Needenaar overleden.
Twentsch nieuwsblad 27-04-1943: Oudste inwoner van Neede overleden.
Op Goeden Vrijdag is alhier overleden de oudste inwoner, de heer G. W. Markerink in
den leeftijd van ruim 91 jaar. De heer Markerink woonde in de buurtschap Noordijk op
de boerderij Stegert, die vroeger om z'n mooie ouderwetsche bouwaard nogal
bekendheid genoot. De krasse oude baas is practisch nooit ziek geweest. Gevolgen van
zijn hoogen ouderdom namen hem in enkele uren uit het leven weg.
Gerrit Willem is op 17 mei 1884 getrouwd met Janna Geertruid Willemsen. Op 7 februari
1885 werd een dochter geboren: Egberdina. Helaas is zij op 31 maart 1886 reeds
overleden. Op 5 april 1887 werd zoon Arend Derk geboren. En op 24 oktober 1888 werd
een dochter geboren, die opnieuw Egberdina werd genoemd.
De op 24 januari 1893 geboren dochter Hendrika Johanna mocht slechts 12 jaar oud
worden. Zij overleed op 1 maart 1905. Ook de op 29 februari 1896 geboren Hendrik Jan
was geen lang leven beschoren. Hij is 6 januari 1912 op 15 jarige leeftijd overleden.
Egberdina bleef leven en trouwde op 11 mei 1907 met Frederik Jan Hesselink. Frederik
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Jan was een op 5 maart 1883 te Eibergen geboren zoon van Arend Jan Hesselink en
Hendrica Simmelink. Reeds op 25 november 1907 is zoon Hendrik geboren.
Maar toen ging er blijkbaar toch iets mis. Want, op 27 augustus 1908 heeft Frederik Jan
Hesselink, van beroep fabrieksarbeider, Stegert verlaten en werd hij ingeschreven op het
adres E13. Op 7 januari 1909 is hij naar Lochem vertrokken, alwaar hij als koetsier werd
ingeschreven. Op 21 januari 1909 werd te Zutphen het echtscheidingsvonnis uitgesproken.
Daarna vertrok Frederik Jan op 19 juli 1910 naar Lonneker om daar op 3 november 1911
te hertrouwen met Hermina Jonge Poerink.
Zoon Hendrik Hesselink bleef op Stegert, waarmee de basis voor een langdurig verblijf van
de familie Hesselink op Stegert was gelegd. Ook zijn moeder Egberdina bleef op Stegert
en hertrouwde op 8 januari 1916 met de spoorbeambte Hendrik Jan ter Beest, zoon van
Hendrik Jan ter Beest en Hendrika Reinders. Op 4 mei 1916 werd hun dochter Johanna
geboren en op 27 december 1921 dochter Hendrika Willemina ter Beest. Dit was familie
van Dika ter Beest, die getrouwd was met Gerrit Nijemeisland (Brinkhof).
Hendrik Hesselink trouwde met Hanna Holstege. Er kwamen twee kinderen: Egbert Jan
(Jan), geboren op 31 december 1941 en Hendrika Willemina (Hendrika) geboren op 15
januari 1943. Jan trouwde met Hendrika te Brinkhof (de Stökker) en bleef als boer op
Stegert, tot hij besloot naar Oldeberkoop te emigreren.
Verder terug in de tijd: Voor dat Gerrit Willem Markerink de hoofdbewoner van Stegert
werd, was Jan Arend Vrielink dat. Hij was de stiefvader van Gerrit Willem. Zijn echte
vader was Hendrik Jan Markerink, die op 2 juni 1860 was overleden. En zijn moeder
was Egberdina te Brinkhof, die hertrouwde met Jan Arend Vrielink. Gerrit Willem had
nog een broer en een zuster. Zijn zuster Hendrika Johanna was getrouwd met Garrit Jan
Kistemaker. Zijn broer Hermannus is naar Amerika geëmigreerd. Egberdina te Brinkhof
is in 1901 en Jan Arend Vrielink is in 1904 overleden.
Voordat Hendrik Jan Markerink de hoofdbewoner werd, was Gerrit Bleumink dat. Gerrit
Bleumink was op 15 februari 1792 geboren. Hij was getrouwd met Hendrika Weijenberg.
Rond 1820 was het eerste huisnummer nr. 263. In 1830 was dat veranderd in E91.
Tussen 1850 en 1860 worden zowel de familie Bleumink en Markerink op hetzelfde
adres aangetroffen. Mogelijk zijn ze van adres gewisseld. Vanaf dat moment bleef de
familie Markerink op Stegert wonen. Het huisnummer was toen E99 geworden.
Voordat Gerrit Bleumink er kwam wonen, was Arend ten Elshof de bewoner. In de lijst
van dominee Spankler uit 1740 komen naast Zwaleman de volgende bewoners met de
achternaam ten Elshof voor:
Lammert ten Elshof en sijn vrouw Geesken
Jan ten Elshof en sijn vrouw Aeltjen Polmans
Aerend ten Elshof
Mogelijk dat deze mensen verdeeld over Elshof en Stegert gewoond hebben.
Verder terug is nog geen spoor van de boerderij Stegert gevonden, of het zou de in de
verpondingslijst van 1650 genoemde katerstede (keuterboer) moeten zijn, waarvan de
bouwman Herman Goekinck de eigenaar was. Maar een echt bewijs hiervoor is niet
gevonden.
Er is ook nog geen echte herkomst van de naam Stegert gevonden. Wel zijn er
inschrijvingen gevonden in het doopboek van de Nederduits Gereformeerde Gemeente
Neede waarin de namen Stegert en Hesselinck voor waarschijnlijk dezelfde Jan opduiken:
12.03.1699 Jan Hesselinck en Trientjen, ehel., hebben een doghter laten dopen is
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genaemt GRIETJEN.
10.05.1725 Jan Stegers en Triene, eh., een zoon is genoemt ROELOF
26.05.1726 Jan Stegert en Trientjen, eh., een doghter is genoemt AELTJEN
29.02.1728 Jan ter Steege en Triene, eh., een doghter is genoemt MARIA

Boven een deel van de kadasterkaart van 1832 met de boerderijen Elshof en Stegert.
Bij Stegert gaat het om het perceel A1043, met huis en erf in bezit van Jan Hendrik
Zaaltink en consorten, landbouwer te Noordijk. De perceelgrootte is 3,7 Are. In de
kadasterlijst is het samen met Elshof opgenomen onder de aanduiding Elshof. Dit is wel
in overeenstemming met de eerdere bewoner Arend ten Elshof.

Het Boerderijtje Stegert rond 1900, getekend door G. Prop,
tekenaar van atlassen e.d. uit Lochem.
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Boerderijtje Stegert, zoals het er echt uitzag voor er in 1922
een nieuwe boerderij werd gebouwd. Volgens de kaarten van Raap
is de boerderij op dezelfde plaats herbouwd. Zie onderstaande kaart.

Kaart van Raap, waarop te zien is, dat zowel Stegert als Elshof op dezelfde
plaats herbouwd zijn. De ingetekende huisjes geven de situatie van ongeveer 1832 weer.
De ondergrond is de situatie rond 2015. Hierin is o.a. het Loonbedrijf van Timmerije waar te
nemen. De gestippelde lijnen geven aan hoe vroegere wegen gelopen hebben.
17
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Jan Hesselink op Stegert in de jaren 60 van de vorige eeuw.

Foto's van Stegert, met rechts de boerderij in de jaren
zestig van de vorige eeuw, en onder met Jan, die voor
de boerderij zijn paard verzorgt.

Rechts Jan Hesselink,
klaar voor de start in zijn
bolide.
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Jan en de boerenbelangen in Oldeberkoop
Daar waar Jan Noordijk ontvlucht is om in Oldeberkoop meer ruimte te vinden voor zijn
bedrijf, ontkomt hij ook daar niet aan allerlei, door de overheid opgelegde, beperkende
maatregelen. Als voorzitter van de voor de belangen van de boeren opkomende
kritecommisje Ooststellingwerf haalt hij in de periode 1990 tot 1994 met enige regelmaat
de krant. Een kleine bloemlezing uit deze berichten volgt hieronder. Er is met name
aandacht voor de uitspraken, die Jan in die berichten heeft gedaan.

Jan Hesselink uit Oldeberkoop vertelt op het Provinsjehûs zijn opmerkelijke relaas van
zijn ruilverkavelingsboerderij. Hij kwam een paar jaar geleden uit Neede en stuit hier op
ecologische beperkingen.
In oktober 1990 duiken in het Nieuwsblad van het Noorden de eerste berichten op over
de bedreiging voor de boeren door natuurplannen in het Drents-Friese grensgebied. De
onrust onder die boeren neemt steeds meer toe. De aanwijzing van tweeduizend
hectare beheersgrond in het grensgebied betekent een ramp voor het merendeel van de
boeren in Ooststellingwerf. Door de geplande onttrekking in het kader van het
Natuurbeleidsplan moeten zeker zeventig agrariërs uit het gebied hun bedrijf
beëindigen. Door het 'woud' van landschapsplannen en milieumaatregelen in de
gemeente Ooststellingwerf zullen nog eens tweehonderd boerenbedrijven ernstig in de
problemen komen. Een pas ingestelde commissie van vijf Drentse en Friese boeren wil
onderzoeken wat de gevolgen zijn van de gelanceerde plannen voor de leefbaarheid
van het platteland. "Onbegrijpelijk," noemt commissie-lid Jan Hesselink uit het Friese
Oldeberkoop het voornemen van de overheid. De toenemende onrust onder de boeren
komt onder meer door plannen om het natuurgebied Fochtelooërveen uit te breiden, de
aanleg van het nationale park Drents-Friese woud en het herstructureren van de
beekdalen Tjonger en de Linde.
Volgens Jan: "Het is een pijnlijke zaak. Waarom worden gebieden, waar de boeren altijd
zo milieuvriendelijk hebben geboerd, zo hard aangepakt? Ze kunnen natuurgrond beter
aanwijzen in gebieden waar de natuur er niet zo florissant bij ligt."
Een afname van het aantal hectares betekent naar zijn zeggen een verhoogde
fosfaatproductie per hectare. "Er komen meer koeien op een kleiner stuk grond. Daar is
de natuur toch ook niet bij gebaat?" vraagt Hesselink zich af.
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In augustus 1991 heeft de natuurbeschermingsraad de plannen verder uitgewerkt en
aangeboden aan staatssecretaris Gabor. Hetgeen de nodige commotie opleverde in de
landelijke en plaatselijke pers:
„De plannen van de natuurbeschermingsraad gaan lijnrecht in tegen onze doelstelling ",
aldus Hesselink. De landbouw is onze belangrijkste bron van inkomsten. Het scheppen
van een moeras zou betekenen dat er landbouwgebied ingeleverd moet worden.
En dat is een gevoelige klap voor de werkgelegenheid " Hij kan nauwelijks geloven dat
het idee enig kans van slagen heeft. „Ik hoop dat het plan niet eens een kans krijgt",
aldus Hesselink. Ook de gemeente Weststellingwerf staat niet direct te juichen bij de
gedachte aan uitbreiding van het natuurgebied. We kennen de plannen alleen niet goed
genoeg om er genuanceerde uitspraken over te kunnen doen", aldus een woordvoerder.
Een maand later in de Leeuwarder courant: Natuurbeleidsplan, kerngebied,
ecologische hoofd-structuur, Vierde Nota Extra, groene koers, bruine koers,
relatienotagebieden, moerasplan, Hinderwet, ecologische richtlijn. De boeren in de
Stellingwerven worden horendol van al de natuurplannen die hun bedrijven bedreigen.
Voorzitter Jan Hesselink van de Kritecommissie Ooststellingwerf weet er wel raad mee.
„In de ijskast? Nee, in de papierversnipperaar. Dan zijn we er tenminste definitief van
verlost."
Hesselink ontkent ten stelligste dat de modernisering van de agrarische sector ten koste
is gegaan van de natuurgebieden. „De eerste onderzoeker moet dat nog aantonen." De
in Oldeberkoop woonachtige veehouder snelt regelmatig naar zijn werkkamer om zijn
woorden met cijfermateriaal te staven. In de ruilverkaveling Linde-zuid (1965-1975) is
ruim 150 hectare bos geplant op cultuurgrond. De betrokken boeren zijn toen van de
hogere zandgronden naar de Lindevallei verplaatst.
In december 1992 lopen de boeren te hoop tegen de gemeente Ooststellingwerf, dat
het bestemmingsplan voor het buitengebied wil veranderen. De boeren voelen zich
bedreigd nu daar tot voor kort 'onschuldige' elementen worden gerangschikt onder de
natuurwetenschappelijke en landschappelijk waardevolle verworvenheden. Jan
Hesselink zei dat zijn ruilverkavelingsboerderij in Oldeberkoop eerst in het open
landschap zou worden gebouwd. Staatsbosbeheer, gemeente en Planologische Dienst
vonden echter dat de boerderij bij een al bestaande aanplant moest worden gezet. Dat
gebeurde. De aanplant was toen nog erfbeplanting. Nu heet het een bosje 'van
landschappelijke waarde en dus zuurtegevoelig'.
In april 1993 speelde er een andere zaak, en nu tot bij de Raad van State in Den Haag:
Veehouders in Ooststellingwerf dreigen hun bedrijf fors te moeten inkrimpen omdat hun
veestapel zonder de vereiste vergunning is uitgebreid. De regionale milieu-inspectie
vindt dat de boeren, De Boer in Oosterwolde en Hesselink in Oldeberkoop, ten onrechte
van de gemeente een uitbreidingsvergunning hebben gekregen krachtens de
Hinderwet. De door de gemeente Ooststellingwerf verleende uitbreidingsvergunningen
zijn door de Raad van State vernietigd. Hesselink is benieuwd wat de gemeente nu gaat
doen. Die heeft volgens hem nogal wat procedurefouten gemaakt. Hij wacht de
maatregelen van de gemeente nu af. Hesselink zit op een boerderij die in 1980 is
gebouwd. Bij hem zouden 65 van de 230 runderen moeten worden verkocht.
In 1993 stond ook nog in de krant, dat Jan kandidaat is gesteld voor het nieuwe
waterschap Friesland. Uit een later krantenbericht blijkt, dat hij ook echt tot het bestuur
is toegetreden.
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Actief voor Oud Noordijk: ondanks de grote afstand bleven Jan en Hendrika actief
betrokken bij de evenementen van Oud Noordijk.

Boven :Jan, samen met Ab Smeenk, tijdens de slachtvisite van 2014 in actie om het
verkeer in goede banen te leiden. Onder: Jan en Hendrika beide actief tijdens de
oogstdag van 2015 en Hendrika tijdens de slachtvisite van hetzelfde jaar..
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Jan en Hendrika over hun vertrek uit Noordijk.
In 1962 zijn wij getrouwd. Wij zijn toen bij mijn ouders in gaan wonen. Naast mijn ouders
woonden daar ook mijn zus Hendrika, mijn opoe en oom Derk: een vol huis dus. De
vraag hoe wij onze toekomst zagen, is nooit gesteld. Wij zouden toch boer worden!! Op
Stegert hebben wij onze start gemaakt: op een kleine boerderij van 8 hectare met 12
melkkoeien, wat varkens en kippen. Het werk werd nog gedaan met een paard en het
melken van de koeien gebeurde met de hand. Het was een echt gemengd bedrijf en het
ging goed. Maar privé kwamen er wel problemen. Opoe kreeg in 1958 een
hersenbloeding, dat 11 jaar bedlegerigheid zou gaan betekenen en mijn moeder Hanna
kreeg in 1967 op 48-jarige leeftijd een ongeneeslijke virusziekte, die in de loop der jaren
geleidelijk wel een lichte verbetering te zien gaf.
Met het boeren ging het goed. Het bedrijf groeide enigszins door uitbreiding in grond en
gebouwen. De uitbreidingsplannen, met name het bouwen, heeft ons heel wat
problemen en hoofdbrekens gekost. Er kwamen steeds weer procedures en
aanpassingen om de hoek kijken, bijvoorbeeld 2-3 jaren wachten op een vergunning
met de nodige aanpassingen. Het werd toen al wel duidelijk, dat onze boerentoekomst
niet op Stegert zou liggen.
Maar verkoop van de boerderij was voor mijn vader Hendrik een onbespreekbare optie.
Stegert was voor hem “heilige grond”. Toch zijn we blijven investeren en groeide het
bedrijf ten slotte tot het vertrekjaar naar 25 hectares met 50 melkkoeien, enige
meststieren en de nodige mestvarkens. Hoogtepunt was wel de bouw van een
ligboxenstal in 1970. Na Markerink op Elderink, de tweede ligboxenstal in de gemeente
Neede. Ook privé was het een hele mooie tijd voor Hendrika en mij. Wij hebben 3
kinderen gekregen: Anny, Herbert en Erica. Met mijn ouders woonden wij in goede
verhoudingen samen. Oppas was toen geen probleem, maar opvoeding was wel eens
een meerkeuzevraag. Hendrika heeft zich in die tijd maatschappelijk bezig gehouden
met de Plattelandsvrouwen en ik met de veehouderij in de provincie Gelderland.

Stegert in Noordijk voor het vertrek van Jan en Hendrika naar Friesland.
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Vertrek naar Friesland en tot slot de afsluiting in Noordijk.
Eind 1985 gaf Herbert aan graag te willen boeren. Maar door de wet- en regelgeving
was het onmogelijk Stegert uit te breiden tot een veehouderij, die meer aan de
toekomstverwachting zou beantwoorden. De jaren 1985 t/m 1987 waren dan ook zwaar
in de zin van: hoe verder, wat kunnen we, e.d. Mijn vader veranderde niet van
standpunt. Dat betekende dat wij bij een verhuizing niet de woning en gebouwen konden
verkopen, maar alleen de grond. In 1987 hebben wij toch in Oldeberkoop een 5 jaar
oude ruilverkavelingsboerderij met 38 hectare aaneengesloten land kunnen kopen. Een
gigantische overgang van een boerderij met gebouwen aan twee kanten van de
openbare weg met negen verspreid liggende percelen naar een boerderij met slechts
één kavel van 38 hectare en nieuwe gebouwen met onderling korte looplijnen. Ook de
overgang van boeren nabij de bebouwde kom van een dorp met alle wettelijke vereisten
naar het werken op een bedrijf, gelegen aan het einde van de openbare weg met de
dichtstbijzijnde buurman op 800 meter afstand. Je kwam bijna in niemandsland. Alleen
een fietspad in de nabijheid, die de fietsers via een fietsbrug over het riviertje de Tjonger
richting de stad Heerenveen leidde, zorgde met name de zomerdag voor het nodige
vertier. Al met al was de overgang van Noordijk naar Oldeberkoop een geweldige
ervaring. En de nieuwe boerderij liep als een trein. Na vijf jaar hebben wij aansluitend
aan de grote huiskavel 12 hectare aan één stuk bij kunnen kopen, waardoor de
huiskavel vergroot werd tot 50 hectare. Daarna volgde na 15 jaren, weliswaar op
afstand, nog zeven hectare (maisland).

Het bedrijf in Oldeberkoop van boven gezien.
Dus in 1987 zijn wij met ons gezin, d.w.z. met dochter Erica en zoon Herbert op de
boerderij in Oldeberkoop komen wonen. Dochter Anny is in Noordijk bij de grootouders
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blijven wonen verband houdend met haar vaste relatie met Jan Roossink uit
Diepenheim. Erica is na een moeilijke overgang van school een jaar naar de staat
Tenessee in de Verenigde Staten gegaan en heeft daar haar Havo-diploma en rijbewijs
gehaald. Het jaar 1987 was vooraf een spannend jaar, achteraf bekeken een boeiend
jaar. Vanaf 1988 heeft Hendrik, Jan’s vader, zijn grote bezwaren om de “heilige grond
Stegert” af te staan, geleidelijk laten varen. Zo konden de schuren aan de andere kant
van de Haardijk verkocht worden aan Arend Timmerije, die met de gemeente
overeenstemming had bereikt over het houden van vleesvee. Bovendien overleed
Hendrik in 1991 plotseling op 83 jarige leeftijd tijdens zijn bezoek aan Oldeberkoop.
Hendrika en Jan hebben later in 1992 het woonhuis en schuur op Stegert verkocht aan
Han en Gerdie Reurink. De band met Stegert werd eigenlijk al in 1991 verbroken, toen
Jan’s moeder, Hanna, naar het bejaardencentrum Anholtskamp in Markelo verhuisde. Zij
heeft daar 12 jaar naar tevredenheid gewoond en is in 2003 op 85-jarige leeftijd
overleden.
De dochters Anny en Erica hebben hun weg gevonden bij de toenmalige echtgenoten en
Herbert kreeg later verkering met Gini van ’t Klooster en toen deze na vijf jaar gingen
trouwen, werd de boerderij automatisch hun tehuis. Hendrika en ik hebben toen in
Oldeberkoop een huis gekocht aan de rand van het dorp, op een mooie plek aan de
rand van een bos. Op deze prachtige plek hebben we, dus na het verlaten van de
boerderij, 26 jaar naar volle tevredenheid gewoond.

Het huis in Oldeberkoop
In 2017 kreeg ik gezondheidsproblemen. Er werd kanker geconstateerd. Derhalve
hebben wij in 2019 een appartement in het centrum van Wolvega gekocht. Gezien de
omstandigheden wonen wij daar met veel plezier. Herbert en Gini hebben na 15 jaar
zelfstandig boeren inmiddels de boerderij weer verkocht. Geen van hun drie kinderen
had behoefte het bedrijf voort te zetten.
Sociale plaats en functies van de familie Hesselink.
Ook al in Noordijk was met name Jan al vroeg betrokken bij allerlei organisatie en hun
besturen op het gebied van veehouderij in ruime zin, zoals de C.A.V.V. Noordijk en de
Achterhoek, de Fok- en Melkcontroleverenigingen, de Dierziektebestrijding Borculo e.o.
en de K.I. Achterhoek en Gelderland. In sociaal opzicht heeft de verhuizing naar
Oldeberkoop al snel een grote vlucht genomen. Wij zijn supersnel opgenomen in de
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gemeenschap. Wij voelden ons dan ook al snel een Oldeberkoper. Wij zijn eigenlijk nooit
als importfiguren gezien. Hendrika was al snel actief bij de Plattelandsvrouwen van Nu
en bij Plaatselijk Belang Oldeberkoop. Bij Jan heeft het leven sociaal gezien een
wending genomen van plaatselijk via provinciaal naar landelijk en van vrijwilliger naar
landelijke bestuursfuncties met een bezoldigde dagtaak. Het mooie is, dat hiervoor nooit
een sollicitatiebrief is geschreven; soms was het wel eens nodig iets af te zeggen,
omdat het niet paste in de agenda. De ruimte hiervoor kwam beschikbaar door op de
boerderij te kiezen voor een vaste melker voor de ochtend en voor een loonwerker voor
de dagelijkse werkzaamheden. Herbert voelde evenwel niets voor een vaste
medewerker en is toen overgestapt op zelf melken (’s morgens en ’s avonds) en de
dagelijkse werkzaamheden wel door de loonwerker te laten doen.
Bijzonderheden op de boerderij en in het dorp Oldeberkoop
In 2003 werd op Jan een beroep gedaan als vrijwilliger, namelijk in het dorp voorzitter
worden van Plaatselijk Belang. Jan vertelt: wij hebben in Oldeberkoop een
dorpsontwikkelingsplan gemaakt. Het dorp heeft mij toen gevraagd om als
onderhandelaar op zowel bestuurlijke als op ambtelijke niveaus de plannen te
bespreken om tot resultaat te komen. Na zeven jaar is het plan door de gemeente en
door de provincie goedgekeurd. Het totale plan omvatte:
1. een door NOC-NSF goedgekeurde sporthal voor alle binnensporten, zaalruimte met
een beweegbaar toneel en brandweerkazerne, enz.;
2. herinrichting van het hele gebied;
3. woning-appartementenbouw op de vrijkomende grond.
Met de laatste fase is men nu pas, anno 2020, begonnen. Volgens Jan zijn met name de
eerste jaren zeer intensief geweest en ook voor de ambtenaren wel eens lastig. Vanuit
Oldeberkoop vond men, dat ik met een meanderende rivier tot dit resultaat ben
gekomen. Zo is de naam van het multifunctionele complex, die op de voorgevel staat,
namelijk MeJander, afgeleid van het proces en de onderhandelaar, Jan, van dit proces.

Impressie van de opening van het multifunctionele complex MeJander.
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Het voorzitterschap van Plaatselijk Belang was in de eerste jaren niet alleen druk en
veeleisend vanwege het dorpsontwikkelingsplan, maar ook door een zeer
onverkwikkelijke zaak, die het dorp en verre omgeving in de ban kreeg: de ontvoering
van een schoolkind, waarbij losgeld werd gevraagd en dat landelijke bekendheid kreeg.
Zodanig dat je als voorzitter van Plaatselijk Belang te maken kreeg met cameraploegen
en verslaggevers, die altijd meer willen weten dan je weet of wat je niet kwijt kunt.
Kortom, het is op eieren lopen en dientengevolge inspannend en vermoeiend. Gelukkig
is binnen een week de dader gepakt en het kind heelhuids teruggekomen bij de ouders.
Maar Jan heeft het geweten.
Om er achter te komen wat er zich heeft afgespeeld zijn de krantenberichten uit die tijd
opgezocht. Een relaas van dit onderzoek is verderop weergegeven. Het was een
hartverscheurende gebeurtenis, waarbij de koude rillingen je over de rug lopen, maar
die gelukkig goed is afgelopen.
Ook in 1990 kwam er een cameraploeg en verslaggever op het erf bij Hendrika en Jan,
maar deze keer met vredelievende bedoelingen. Het bedrijf was gekozen om een
bijdrage te leveren aan het programma Groen en Grondig, dat door de RABO-Bank was
opgezet om de Tv-kijkers en luisteraars informatie te geven over het reilen en zeilen op
landbouwbedrijven in Nederland. Van elke branche, zoals varkenshouderij,
melkveehouderij, sierteelt, groenteteelt, e.d. kwamen een paar bedrijven aan bod. Een
belangrijk aspect van de uitzending was te laten zien hoe een landbouwer/tuinder als
ondernemer met allerlei problemen, die onderweg kunnen opduiken, omgaat en tot
oplossingen komt. Oplossingen die heel divers kunnen zijn, soms van technische aard,
soms van financiële aard, of in combinaties van meerdere deeloplossingen. Het was
uiteraard een opsteker en tot grote eer strekkend, als jouw bedrijf op deze manier
geportretteerd wordt.
Een opvallende gebeurtenis en hoogtepunt op het bedrijf is het koninklijk bezoek in 1996
geweest. Koningin Beatrix had toen de provincie Friesland uitgekozen voor een
werkbezoek. Zoals gebruikelijk worden er meerdere bedrijven op diverse terreinen
bezocht. Zo ook een melkveehouderij. Het gaat dan om een beeld te krijgen van een
gemiddeld melkveebedrijf qua grootte en productie en toekomstmogelijkheden, dus
zeker geen rommelig keuterbedrijf. Jan was inmiddels al actief, ook bestuurlijk, in
diverse instanties, die met veehouderij van doen hadden. Dat is ongetwijfeld een pré
geweest bij de keuze van het bedrijf, maar er spelen veel meer factoren een rol. Een
ervan is de veiligheid bij het verblijf van de vorstin. Hoe dan ook: het bedrijf van
Hendrika en Jan is bezocht door koningin Beatrix. Jan mag in principe niets zeggen over
wat de koningin heeft aangekaart en hoe haar mening is. Jan heeft haar zoveel mogelijk
ingelicht over het wel en wee op het bedrijf, enz. Zij heeft dit zeer geïnteresseerd
aangehoord en er niets op gezegd zolang het journaille en de tv zo nabij waren dat er
meegeluisterd kon worden. Zodra de kust veilig was en ze vrij uit kon spreken, bleek ze
wel degelijk een eigen mening te hebben en goed op de hoogte te zijn. Ook Hendrika
kreeg in de woonkamer op een ongedwongen wijze met de koningin te maken. Daar
waar eerst de protocolfreaks bepaalden welke stoel waar moest staan en wie er op
moest zitten, bleek het totaal onbelangrijk voor de koningin. Zij zegt tegen Hendrika,
kom maar gauw naast me zitten en zo ontstond er een ongedwongen, erg plezierige
sfeer. Al met al is het bezoek een buitengewoon, plezierige aangelegenheid geweest en
leerzaam in de zin, dat het niet noodzakelijk is hoog tegen het koninklijk bezoek op te
kijken. Respect tonen is een heel ander verhaal.
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Koningin Beatrix op bezoek bij Jan en Hendrika
Dit rijtje met bijzonderheden zou gemakkelijk uitgebreid kunnen worden met een
opsomming c.q. bespreking van de functies, die Jan heeft vervuld in met name de
(melk)veehouderij. (Zie hier voor ook de krantenberichten met betrekking tot zijn functie
bij de kritecommisje Ooststellingwerf ).
Al deze functies hebben in 2009 geleid tot de bekende
uitspraak van de Koning: “Het heeft zijne Koninklijke
Hoogheid behaagt……..” of anders gezegd een toekenning
van een Koninklijke onderscheiding. Jan is toen, na op de
bekende manier met een smoes naar het gemeentehuis te
zijn gelokt (dat bijna altijd werkt) geridderd tot Ridder in de
Orde van Oranje Nassau, voorwaar een verdiende beloning
voor al de werkzaamheden, die hij als vrijwilliger en als
bestuursfunctionaris heeft verricht.
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11 iarig meisje ontvoerd in Oldeberkoop.
Op maandag 23 augustus 2003 werd de elfjarige Lusanne van der Gun uit Oldeberkoop
ontvoerd door Simon S., woonachtig in Ryptsjerk, nabij Leeuwarden gelegen. Lusanne
fietste met haar vriendinnetje Carien Streng naar school. Simon, die naast de weg bij
zijn auto stond, deed zich voor als politieagent. Carien moest doorfietsen en Lusanne
moest mee naar het bureau. Lusanne had wel het gevoel dat de hele toestand langs de
weg, zijn verhaal dat hij politieman was en dat Carien verder moest fietsen, niet klopte.
“Maar als elfjarige ga je niet op je gevoel af.”
Ze werd geblinddoekt en Simon bedreigde haar. Als ze niet zou luisteren zou hij naar
een kliniek rijden en heer organen uit het lichaam laten halen. Mede daardoor durfde ze
niet te vluchten. Ze werd door haar ontvoerder ook gedrogeerd met slaappillen. Drie
dagen moest ze in de kofferbak blijven en 's nachts sliep ze in een garagebox. Om op
de been te blijven, probeerde ze een band met haar ontvoerder aan te knopen. Ze sprak
met Simon over dingen die ze leuk vond. ,,School, thuis, onze dieren. Het klinkt
misschien raar, maar echt angst om dood te gaan, heb ik niet gevoeld. Hij heeft me ook
niet geslagen of misbruikt.’’

Simon S. had geld nodig en was al langer van plan Lusanne, wiens ouders een
kaasboerderij hadden, te ontvoeren. In 2002 had hij een hartoperatie ondergaan. Hij
eiste twee ton losgeld. Het geld werd met een helikopter door de politie naar de
kaasboerderij van de familie Van der Gun overgevlogen, maar nooit uitbetaald. Om tot
een oplossing te komen werd er ook een beloning van €25.000,00 uitgeloofd voor de tip
die leidt naar de vondst van de vermiste Lusanne.
Aan het einde van de derde dag werd Lusanne plotseling vrijgelaten. Ze werd gedropt
bij een hotel in Venlo. Ze kreeg twee euro in de handen gedrukt en moest vooral niet
achteromkijken. Eenmaal in het hotel kon ze nog net stotterend haar naam uitbrengen.
Ze werd direct herkend, want de ontvoering was uitvoerig in het nieuws geweest.
Daarna ging het snel. Binnen no time zat ze aan een tafel met een bord patat zo groot
als een dienblad en niet veel later kwam de politie. Lusanne werd op het politiebureau in
Amersfoort herenigd met haar ouders.
In de Oldeberkoop was iedereen blij met de
goede afloop. Lusanne heeft dagen nodig
gehad om alle ontvangen post door te lezen.
Maar ze probeerde zo snel mogelijk haar leven
weer op te pakken. Ze reed dan ook al weer
snel op de fiets naar school terwijl veel van haar
klasgenoten dat vanwege haar ontvoering nog
niet durfden.
Lusanne herenigd met haar ouders
De politie kwam Simon S. op het spoor,
nadat op 4 september Van A. uit Tweede Exloërmond naar de politie ging. Deze Van A.
was van begin af aan op de hoogte van de ontvoering en werd door justitie als
medeplichtig gezien omdat hij S. de weg naar Duitsland wees, nadat hij een plek bood
om het meisje te laten plassen. Op de tweede dag van de ontvoering had S. zelfs vanuit
Limburg Van A. gebeld en voorgesteld het tipgeld van 25000 euro te delen.
Simon S. werd gearresteerd en moest zeven jaar de cel in. Ook na zijn vrijlating is hij
opnieuw met justitie in aanraking gekomen en in mei 2011 opgepakt voor de vondst van
een hennepkwekerij in zijn huurhuis in Kerkrade.
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Jan Arend Groothornte was van alle markten thuis.
Na 27 jaar als secretaris van de afdeling Neede van de
Gelderse Maatschappij van Landbouw actief te zijn geweest
nam Jan Arend Groothornte afscheid. Dat afscheid vond
plaats op 22 februari 1973 in café-restaurant ‘t Haantje aan
de Borculoseweg in Neede. De grote zaal van ‘t Haantje
was “tot aan de nok toe” gevuld met een koor aan
prominenten, familie en vrienden. Zij zorgden voor een
waardig afscheid. Er waren veel lovende woorden voor de
vertrekkende secretaris. Daar was bijvoorbeeld de voorzitter
van de G.M.v.L. uit Arnhem, de heer Lokhorst; “U bent alle
jaren de juiste man op de juiste plaats geweest en u hebt de
landbouw grote diensten bewezen”. Als blijk van waardering
werd de heer Groothornte benoemd tot lid van verdienste
van de G.M.v.L. Ook de voorzitter van de Needse afdeling
H. Reurink sprak niet minder lovend. “Een duidelijke uitschieter met veel kwaliteit en een
perfecte taakopvatting”. Burgemeester mr. G.J. ter Braak kreeg als laatste het woord. “U
toonde liefde voor uw werk, de juiste plichtsbetrachting en optimale gemeenschapszin
en daar hebben velen al die jaren kunnen profiteren”. Al dat vele en goede werk van de
vertrekkende secretaris werd
beloond met een koninklijke
onderscheiding. Hij kreeg de
Eremedaille in goud verbonden aan
de Orde van Oranje Nassau
opgespeld. De scheidende GMvL
secretaris was niet alleen blij verrast
maar ook zo trots als een pauw.
Het afscheid was één van de vele
mooie momenten in het bestuurlijke
leven van Jan Arend Groothornte.
Een bestuurlijk leven dat heel veel
tijd in beslag nam, terwijl thuis ook
het dagelijks boerenwerk op hem
wachtte. Een moeilijke combinatie
maar Jan Arend deed beide
activiteiten met toewijding. En hij wist zich gesteund door zijn echtgenote Wilhelmina
Arnolda, die hem met name veel boerenwerk uit handen nam en dat voortvarend deed.
Arend Jan was een gemeenschapsmens in hart en nieren. Hij was er met raad en daad
voor de medemens en dan toegespitst op de agrarische sector. Dat heeft hij vele jaren
met inzet maar ook met plezier kunnen doen tot het moment kwam dat hij zijn
bestuurlijke activiteiten in verband met zijn gevorderde leeftijd beëindigde. Het was
genoeg geweest, het moment van stoppen en overdracht was aangebroken.
Het boerenbedrijf
Jan Arend is geboren op 17 april 1912 in Noordijk aan de huidige Elsmansdijk. Daar
groeide hij op in een “landbouwomgeving”. Het was vanzelfsprekend dat hij in deze tak
van dienst zijn toekomst zou opbouwen. De basis verkreeg hij via het volgen van
landbouwonderwijs aan de school in Eibergen. Arend Jan trouwde met Wilhelmina
Arnolda Groothornte-Groothornte en het echtpaar kreeg huisvesting in de boerderij van
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de ouders aan de Elsmansdijk 2 op erve Moggert. Aldaar werd een gemengd
boerenbedrijf opgebouwd met 16 koeien, varkens en vele jaren ook met de productie
van broedeieren. Het echtpaar werd in 1956 verblijd met de geboorte van zoon Henk.
De zoon trad in de voetsporen van zijn vader, bezocht de landbouwschool in Borculo en
Winterswijk en bracht het geleerde ook op de boerderij in praktijk. In 1983 trouwde Henk
met Joke en in 1984 nam het jonge paar het boerenbedrijf van de ouders over. Het
gemengde boerenbedrijf was een aantal jaren voor de overname al gewijzigd in een
melkveebedrijf met 65 koeien en ook jongvee. “Niet te groot en ook niet te klein, prima
zo”, aldus Henk. Henk en Joke werden verblijd met twee zonen, Jos en Hans. Maar op
de vraag of daar een bedrijfsopvolger bij zit is het antwoord ontkennend.

Arnolda en Arend Jan Groothornte
Zo vernieuwend als Jan Arend in zijn bestuursactiviteiten was, zo behoudend was hij op
het boerenbedrijf. Met name als het om mechanisatie ging. “Toen bijna iedere boer het
paard al had ingewisseld voor een trekker was mijn vader van mening dat zo’n wisseling
volstrekt overbodig was. Het heeft ons heel wat moeite gekost om hem op andere
gedachten te brengen”, zegt zoon Henk. Een elektrische melkmachine was om die
reden ook niet nodig. Met de hand melken ging toch prima. Totdat moeder Groothornte
er zich mee bemoeide. “Ik geen elektrische melkmachine dan jij alle koeien elke dag met
de hand melken”. Vader Groothornte had geen keus en de melkmachine deed op erve
Moggert zijn intrede.
Vele functies
Jan Arend Groothornte was niet alleen bij de Gelderse Maatschappij van Landbouw als
bestuurder actief. Hij was ook aanwezig in de besturen van de Eibergse landbouwschool
en de middelbare landbouwschool Winterswijk. Verder was hij lid van het dagelijks en
algemeen bestuur van Waterschap de Schipbeek. Ook in de Oranjevereniging Neede en
de Noordijkse feestcommissie was hij nadrukkelijk aanwezig. Het Onderlinge
Ziekenfonds en de Needse VVD afdeling deden ook een beroep op zijn kennis en kunde
en datzelfde geldt voor de Noordijkse gascommissie, de zuivelfabriek Eibergen en de
Ruilverkavelingscommissie. Hij was bovendien een vraagbaak voor velen en altijd
bereid waar dan ook de helpende hand te bieden. Onderscheidingen en
erelidmaatschappen vielen hem ten deel. Zoon Henk zegt desgevraagd dat het lijstje
misschien niet 100% compleet is, maar zeker is wel dat er bijna altijd een beroep op zijn
vader gedaan kon worden. Zo ook door boerenzonen, die in militaire dienst moesten
maar thuis eigenlijk niet gemist konden worden. Arend Jan werd ingeschakeld en zijn
pleitnotities en de wijze van verwoording maakten in de meeste gevallen in den Haag
zoveel indruk dat vrijstelling van dienstplicht het resultaat was.
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Alles op papier
Van alle gepleegde activiteiten heeft Jan Arend Groothornte uitvoerig aantekeningen
gemaakt. Niet alleen van zijn bestuurlijke zaken maar ook van alles wat hij in zijn
boerenleven tegen kwam. Kort en krachtige teksten in kleine boekjes die hij altijd bij zich
droeg. Hij wist dus op elk belangrijk moment hoe de vork in de steel zat en dat vond hij
een vereiste. Arend Jan had zijn archief altijd direct bij de hand. Dat heeft hij zijn hele
leven bijgehouden, ook toen hij de pensioengerechtigde leeftijd al ver had overschreden.
Het afstand nemen van zijn actieve en werkbare leven ging geleidelijk. Arend Jan had
daar, realist als hij was geen moeite mee. In zoon Henk en schoondochter Joke hadden
hij en zijn echtgenote prima opvolgers. Hij zag dat het goed ging al had hij wel steeds
meer zorgen over de toenemende regelgeving in de agrarische sector door de overheid
waarmee ook erve Moggert geconfronteerd werd. Dat Arend Jan en zijn vrouw na een
verbouwing op de boerderij konden blijven wonen en daardoor toch bij het wel en wee
van het leven op de boerderij betrokken bleven, was een fijne opsteker. Het echtpaar
heeft daar tot aan het einde een fijne oude dag geleefd Jan Arend overleed in oktober
2004 op de respectabele leeftijd van 92 ½ jaar, echtgenote Wilhelmina Arnolda overleed
in juli 2006 eveneens op 92 ½ jarige leeftijd.
Doorgaan
En dat Henk een zoon van zijn vader was moge ook blijken uit de staat van dienst als
het gaat om verenigingsfuncties. Hij was bestuurslid van de Nederlandse Touwtrekbond,
Coberco, Noordijks Belang, Peuterspeelzaal Klein Duimpje, de LTO en Stichting ’t
Haarhoes. Ook was hij actief in de Kavelruilcommissie, de Gebiedscommissie en de
Volleybalgroep Oale Schole.
Joke weet in dit kader ook van wanten. Bestuurslid Touwtrekvereniging Twekkelo,
stichting De Oale Schole en historische vereniging Oud Noordijk. Ook was zij redactielid
van de PJGO en begeleidster bij Peuterspeelzaal Klein Duimpje. Het moge duidelijk zijn,
de familie Groothornte heeft in verleden maar ook in het heden er duidelijk blijk van
gegeven dat “er zijn voor de gemeenschap” een vanzelfsprekende zaak is. Actieve
gemeenschapsmensen in hart en nieren. In de huidige maatschappij kom je ze niet
zoveel meer tegen.

Moggert nu.
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De Noariker Mölle.
Een aantal jaren gelden was er bij café Baan in Geesteren een gemeenschappelijk
optreden van de muziekverenigingen Amicitia Geesteren, Excelsior Gelselaar en
Concordia Noordijk. De avond werd aan elkaar gepraat door een duo uit Gelselaar, dat
zich Buurman en Buurman noemde. En die zich ook met de bijbehorende outfit hadden
getooid. Bij de aankondiging van het nummer, waarin “daar bij de molen” voorkwam,
werd gesteld, dat Geesteren een nog werkende molen had, Gelselaar een molen had
gehad, maar Noordijk helemaal niet! Gelukkig weten wij wel beter. Vandaar dit verhaal.

Silhouet van de Noariker Molen, gefotografeerd vanaf het balkon van de villa “De
Koldewee”, toen nog bewoond door de familie Ten Cate. Links de woning van de familie
Boonk, rechts de Bakker en in het midden de molenaarswoning.
In Noordijk stond een molen op de plek, die daar het meest geschikt voor was: op de
Koldewee. Want Koldewee of Koldeweje staat voor Koude Wind. En wind is datgene dat
een molen nodig heeft om te kunnen draaien. Het huis waar ik geboren ben stond ook in
de Koldeweje, want de koude wind kwam vaak uit het noorden en blies dan langs ons
huis heen in de richting van waar de molen heeft gestaan. Een straffe wind, die je met
name 's winters door alle kieren en gaten goed wist te vinden.
Jan (A.J.) Derking heeft in 1976 een publicatie gewijd aan de geschiedenis van de
Noordijkse Molen, zoals hij de molen noemde. Dit artikel, zoals gepubliceerd in het
nummer Archief van de oudheidkundige vereniging De Graafschap, is verderop in zijn
geheel overgenomen, alsmede zijn artikel over Hermanus Johan (Manseum) Bos, een
merkwaardige man, die veel bij de molen vertoefd heeft.
In de krant uit de dertiger jaren van de vorige eeuw werd met weemoed teruggekeken
op het verdwijnen van onze molen:
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Links de molen, nadat de wieken verwijderd waren en rechts een krantenfoto, toen de
afbraak net was begonnen.

Hoe aardig stond daar die oude molen te Noordijk aan den ingang van de kom,
temidden van korenvelden en omgeven door laag groeiende boschjes, met de daarbij
gelegen voormalige molenaarswoning en aangrenzende gebouwen.
De Noordijker molen werd gebouwd in het jaar 1856 en op 1 November van dat jaar
draaiden voor het eerst de wieken en maalden de steenen voor het eerst het graan van
den Noordijker berg.
Daarvoor moest men hiermee naar den Haarloschen watermolen en er is lang nog een
voetpad geweest van Noordijk daar naar toe, waarover de landbouwers met hun zak op
den kruiwagen gingen om het meel voor brood en voeder voor het vee te laten malen.
De molen werd gebouwd voor rekening van den heer Herman Bos, den vader van den
heer H.J. Bos, die nu nog te Noordijk woonachtig is. Na diens dood zette de oudste
broer Hermannes het bedrijf voort, vervolgens weer diens zoon Herman en tenslotte
was het weer diens zuster, die voor het laatste den molen dreef
In 1912 ging de molen in eigendom over aan de Coöperatieve Aan- en
Verkoopvereeniging “Noordijk”, die het bedrijf voortzette, alsmede de “stoommölle”, een
door een petroleummotor aangedreven malerij, die inmiddels naast den windmolen was
verrezen om het bedrijf ook te kunnen uitoefenen als er geen wind was.
In de periode dat de familie Bos de eigenaresse was, werd de molen drie malen door de
bliksem getroffen, maar altijd liep het goed af en bleef hij gespaard, al werd ook
éénmaal een begin van brand veroorzaakt.
In een Maartsche bui van 1892 ging het echter erger en woei de geheele kap naar
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beneden. De molenaar met zijn gezin was juist aan het dorschen, toen een rukwind het
onheil stichtte en men doodsbenauwd was dat de knecht verongelukt zou zijn. Hij kwam
echter springlevend te voorschijn en ook dit ongeluk liep dus nog goed af.
Tot 1925 werd de molen nog gebruikt door de nieuwe eigenaresse.
Toen kwam de cycloon, welke de molen zijn wieken ontnam, die er niet weer aan
bevestigd zouden worden, want inmiddels was de malerij nabij het station, nu electrisch
gedreven, de plaats van den molen gaan innemen.
En nu zal het met de rest van de molen spoedig gedaan zijn.
De Ned. Heide Mij. heeft den molen voor afbraak gekocht en de arbeiders zijn
momenteel druk bezig hun slooperswerk te verrichten. De steenen zullen dienen voor
diverse waterwerken, ze zullen hun dienst weer doen, doch Noordijk is zijn molen, die
bijna 80 jaar gestaan heeft, voorgoed kwijt.
Blijkbaar was het gebied ook later nog gevoelig voor blikseminslag want:
Toon ik in 1949 een junkske was van zes joar oald, was ik op 16 juli in de buurte
van woo de mölle hef estaone an't spöll'n. D'r braok toon 'n heftig onwear oet. Dat kwam
zo snel opzett'n, da'k toon neet mear naor oons hoes an de bane kon komm'n. Ik bun
toon naor ome Hendrik egaone. Den woo'n toon met zien transportbedrief op de
boerderieje, waor noo Kolkman Floors woont. D'r kwam 'n knappert; ut was argens
ineslaone. Korte tied later kwam d'r een buurman oom Hendrik ophal'n. Ut was
ineslaone bie de Scheper en Derk was dodeluk etroff'n. Ik bleve met mien tante, tante
Dieka, alene achter, neet good beseffend wat t'r gebeurd was.
D'r leep 'n weggetje, mear 'n pad, tussen oons hoes an de bane en de Bakker. Daor
maak'n ik völle gebroek van. Ok al um bie mien kammeraod Wim Kistemaker te komm'n,
den op de Koldeweeje op de vrogere melkfabriek woon'n. Op de kadasterkaarte is good
te zeen, dat d'r tuss'n de perceel'n 'n strook vrie eholl'n was, den ooit bedoeld hef ewes
vuur 'n aftakking van 't spoor naor de mölle, maor dat is t'r nooit van ekomm'n.
Op 20 maart 1897 was er volgens de krant in dezelfde buurt ook al sprake van een
blikseminslag: Nabij Neede is Donderdag de bliksem geslagen in het bouwmansplaatsje
„Grimberg" in de buurtschap Noordijk, het welk in een oogenblik in lichtelaaie stond. De
bewoners hebben zich ternauwernood kunnen redden. Het huis met den geheelen
inboedel verbrandde; ook een paard en 2 koeien kwamen om. Alles was verzekerd,
behalve de beide koeien.
Tijdens oonze ontdekkingstochten bunne wie, Wim Kistemaker en ikke, ok 'n keer
boav'n de warkplaatse in 't kamertje van Manseum Bos ewes. Wa'k mie herinnere is, dat
d'r 'n grote kiste stond, 'n soort dekkenkiste, boordevol met breefe, aoveral vandan. D'r
zatt'n veur oons dan ok nogal vreumde poszeagels op. Ut was 'n betje 'n griezelige
kamer, wie bun't d'r neet vaker ewes. Dat dee kamer d'r was hef ok Bets Altena al eens
opeschrev'n:
Op de zolder boven de smederij van Kolkman was een slaapkamer alwaar
Manseum Bos nog jarenlang gebruik van maakte. Was naast Bakker Harwig. In een
gedeelte naast de smederij heeft schoenmaker Kurz uit Geesteren een werkplaats
ingericht. Na het huwelijk van zoon Bets met Stien Wanink is het bedrijf gevestigd aan
de Kerkhofsweg.
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Boven de Noariker Mölle rond 1910.
Rechts de Koldewee in de jaren 50 van
de vorige eeuw met vooraan de Bakker
(Harwig) en achteraan de vroegere
melkfabriek, met er tussen de
werkplaatsen van Kolkman en Kurz.
Onder de Koldewee in de jaren 60, met
van rechts naar links de winkel van
Kolkman, Boonk, de villa van ten Cate,
de Bakker en op de voorgrond de
woning van Kistemaker, later Hoff en
vroeger de melkfabriek.
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De Noordijker molen door A.J. (Jan) Derking
Noch in het Gelders Molenboek noch in het artikel van de hand van de heer J.
Nieuwburg in Archief 1975, waarin een opsomming wordt gegeven van de omstreeks
1830 in de Achterhoek voorkomende molens, wordt de korenmolen vermeld, die eens
het zo landelijke Noordijk, behorende tot de gemeente Neede, sierde. Hij stond op de
plek, waaraan de autochtone bevolking in het verre verleden de benaming 'Koldewee'
heeft gegeven. Het tot nu toe onvermeld blijven van deze molen in de annalen vormde
een uitdaging de historie ervan op te sporen. Wie schetst de verbazing te ontdekken, dat
het ontstaan van de Noordijker molen leidt naar de 'Wissinksmölle', die van 1921 tot
enkele jaren geleden sfeer verleende aan het Buurserzand onder de gemeente
Haaksbergen, een brok natuurschoon, eigendom van de Vereniging tot behoud van
natuurmonumenten te Amsterdam. Deze molen heeft aanvankelijk gestaan nabij het
erve 'Wissink' te Usselo, een eeuwenoud goed, waarvan de geschiedenis terugvoert
naar de vroege Middeleeuwen. 'Wissinksmölle' kwam er niet zonder strubbelingen met
de omwonenden, die bang waren hinder van de op te richten molen te ondervinden. Hij
werd in 1802 gebouwd door Jan Hendrik Wissink, of juister gezegd vermoedelijk
herbouwd na in Westfalen te zijn aangekocht.

Wissinks Möl, links in het Buurserzand en rechts weer terug op de originele plek in
Usselo.
De molen is als windmolen in gebruik geweest tot de herfst van 1900, toen
stoommachines de windkracht meer en meer gingen vervangen. In 1921 heeft Jan
Bernard van Heek ervoor gezorgd, dat de oude 'Wissinksmölle' uit Usselo, destijds al
één der laatste en nu de enig overgebleven standaardmolen in Oost-Nederland voor
afbraak werd behoed door deze naar het Buurserzand over te brengen. In het midden
van de vijftiger jaren was een grondige restauratie van de molen noodzakelijk. Het is de
onvolprezen Edwina van Heekstichting geweest, die als een soort eerbetoon aan de
inmiddels overleden schenker en zijn vrouw, de restauratie, die in 1958 haar beslag
kreeg, heeft bekostigd. Helaas is een der hevige stormen van de afgelopen jaren er de
oorzaak van geweest, dat de molen in elkaar is gestort. Inmiddels zijn de onderdelen
ervan gerepareerd en is het wachten op herbouw ter plaatse, of - hetgeen
aantrekkelijker zou zijn - op de oorspronkelijke plaats te midden van een ronde groep
bomen in een weiland even voorbij de afweg naar het crematorium van de weg van
Haaksbergen naar Usselo.
Ondertussen is de molen in 1981 in één dag inderdaad teruggeplaatst op de originele
plek, waar de nog aanwezige fundamenten gebruikt zijn om de molen weer op te
bouwen en te restaureren.
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Op 26 juni 1824 overleed in Usselo Hermanus Wissink, die tot dan de molen had
beheerd. Zijn vrouw Janna Voogd hertrouwde op 18 maart 1826 met Herman Bos,
afkomstig uit Buurse, toenmaals behorende tot de gemeente Lonneker. Het is deze
Herman Bos geweest, die de molen te Noordijk omstreeks 1855 heeft laten bouwen ten
behoeve van een van zijn zoons. Op 1 november 1856 draaiden de wieken voor het
eerst en maalden de stenen het graan, afkomstig van de zachte glooiingen van de
dichtbij gelegen Needseberg. Voor die tijd moest men te Noordijk naar de watermolen te
Haarlo om koren te laten malen. Nog lang leidde naar deze molen een voetpad,
waarover de landbouwers met een zak graan op de kruiwagen de lange weg
ondernamen om op die wijze aan meel te komen voor brood en veevoer. De directe
reden voor de bouw van de molen te Noordijk vormde het grote gezin op het erve
Wissink in Usselo, deels veroorzaakt door het omstreeks 1855 komen inwonen van de
enige zoon uit het eerste huwelijk van Janna Voogd, nl. Frederik Wilhelm Wissink, die
inmiddels was gehuwd met Jenneken Weernink en anderdeels door de aanwezigheid
van vier kinderen uit het tweede huwelijk van Janna Voogd met Herman Bos, nl.
Geertjen, geboren 23 november 1826, Albertus, geboren 28 april 1828, Hermanus,
geboren 8 maart 1834 en Johanna, geboren 24 augustus 1838. Deze toestand kon niet
voortduren en daarom heeft Herman Bos voor een van zijn twee zoons nl. Hermanus,
omstreeks 1855 de molen te Noordijk laten bouwen. Hermanus Bos huwde op 17 april
1858 met Willemina Gerritdina Hungerink, geboren 27 oktober 1835 op de boerderij 'De
Harper' (nu 'Weisman') te Noordijk. Hun eerste zoon Herman Bos werd geboren op 4
november 1858. Hermanus Bos, de eerste molenaar van Noordijks molen, had geen
sterk gestel. Na een tweejarig huwelijk stierf hij op 29 december 1860, slechts 26 jaar
oud. Na zijn dood werd op 18 januari 1861 de tweede zoon geboren, genaamd
Hermanus Johannes. Aan hem wordt hierna een afzonderlijke paragraaf gewijd.
Op 1 augustus 1862 hertrouwde Willemina Gerritdina Hungerink met de enige broer van
haar eerste man, Albertus Bos, geboren 28 april 1828. Het bedrijf werd weer voortgezet.
Uit dit huwelijk werden vier kinderen geboren nl. twee dochters, die op zeer jeugdige
leeftijd (respectievelijk 3 maanden en 1 1/2 jaar oud) overleden en twee zoons t.w. Jan,
geboren 8 april 1863 en Jan Hendrik, geboren 2 juli 1865. Evenals zijn broer was ook
Albertus Bos niet sterk. Hij overleed op 18 augustus 1872, 44 jaar oud. Zijn vrouw, die
inmiddels twee echtgenoten en twee kinderen had verloren, bleef op 37- jarige leeftijd
achter met vier kleine kinderen. De oudste zoon Herman uit het eerste huwelijk moest
nog 14 jaar worden. Een algemene weduwen- en wezenwet kende men toentertijd nog
niet. Economische omstandigheden dwongen de voor de tweede maal weduwe
geworden vrouw Bos voor de derde maal een huwelijk aan te gaan en wel met
Hermanus Geerdink, geboren 23 januari 1846. Uit dit huwelijk werd een dochter
geboren op 7 augustus 1875, genaamd Albertha Hendrika, die op later leeftijd in
Noordijk algemene bekendheid zou genieten als 'Betta van de Fökker'. Inmiddels
bestond het gezin uit man, vrouw en vijf kinderen uit drie huwelijken, waaraan van 9 juni
1873 tot 23 december 1879 nog een neefje uit Usselo werd toegevoegd. Beslist werd,
dat de oudste zoon Herman uit het eerste huwelijk de exploitatie van de molen zou
voortzetten. De andere kinderen zouden moeten gaan studeren, hetgeen geschiedde.
De tweede zoon uit het eerste huwelijk Hermanus Johan (zie hierna) ging voor predikant
studeren, de oudste zoon Jan uit het tweede huwelijk voor broodbakker en de tweede
zoon Jan Hendrik voor onderwijzer. Hij zou later hoofd van de Christelijke school te
Barlo, gemeente Aalten, worden. Na zijn opleiding tot broodbakker heeft zoon Jan dit
beroep uitgeoefend in het schuin tegenover de molen gelegen pand. Hij huwde op 28
september 1889 met Harmina Morgenstern, geboren 11 maart 1871 te Neede. Met zijn
vrouw en inmiddels op 27 februari 1899 geboren dochter Frederika Hermina Bernarda
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vertrok hij op 8 juni 1900 naar Winterswijk. Lambertus Harwig en zijn vrouw Grada
Kapers (Grademeuje van de Bakker) kochten de bakkerij, die hun en daarna nog hun
zoon Herman en diens gezin van levensonderhoud voorzag. Herman Bos op 4
november 1858 gesproten uit het huwelijk van Hermanus Bos met Willemina Gerritdina
Hungerink, trouwde op 8 oktober 1887 met Aaltjen Leppink, geboren te Neede op 23
september 1861. Zijn vrouw was niet sterk en overleed 33 jaar oud op 3 mei 1894, nadat
kort te-voren haar een been was geamputeerd. Hun enige zoon Hermanus, geboren op
8 augustus 1888, was toen slechts zes jaar oud. Na het overlijden van zijn moeder deed
Teuntje Wensing als huishoudster haar intrede in het gezin Bos. Bij voortduring met een
huishoudster het gezin besturen viel niet mee. Herman Bos keek daarom uit naar een
tweede echtgenote en vond die in Reintje Bisperink, geboren 11 december 1858 te
Haarlo gemeente Borculo. Van 1885 tot haar huwelijk met Herman Bos op 17 maart
1898 had zij de huishouding verzorgd van haar halfbroer H. J. Bisperink, die
achtereenvolgens predikant is geweest te Moercapelle en Waspik (N.B.). Nu was er
weer een vrouw op de Noordijker molen, die de huishouding bestierde. Zij had de handen vol aan het grote gezin. Geheel anders dan zij gewoon was geweest in de pastorie
van haar halfbroer, waar ook nog een dienstbode tot haar beschikking stond. Op de
boerderij, die gelijktijdig met en direct naast de molen was gebouwd, was steeds een
knecht aanwezig. Ook was er een op de molen. In drukke tijden hielpen ook nog oom
Hermannes, een dienstbode en Hermannus, de zoon uit het eerste huwelijk. Er moest
daarom 's morgens heel wat werk worden verzet om 's middags het eten op tijd gereed
te hebben. De knechten lustten hun portie wel. Teuntje Wensing, die voor het huwelijk
van Herman Bos met Reintje Bisperink huishoudster in het gezin Bos was geweest, had
ondertussen kennis gekregen aan Herman Bleumink, die knecht op de molen was. Zij
trouwden en vertrok ken naar Enschede. Er kwam blijdschap in het gezin Bos toen de
eerste baby zich aankondigde. Op 29 april 1899 werd Willemina Johanna Gerritdina,
vernoemd naar haar beide grootmoeders, geboren. De vreugde over haar komst duurde
echter niet lang. Zij overleed op 3 maart 1900. Op 21 januari 1906 werd Johanna
Willemina Bos geboren, genoemd naar haar grootvader Jannes Bisperink en
grootmoeder Willemina Johanna Boerman. In maart 1907 werd Herman Bos ziek. Een
longontsteking velde zijn 48 jaar jonge leven op 5 april 1907. Voor de zoveelste maal
brak er een moeilijke tijd aan in huize Bos. Hermans tweede vrouw, Reintje Bisperink,
bleef achter met twee nog jonge kinderen nl. Willem Johan Gerrit, zes jaar oud, en
dochtertje Johanna Willemina, die een jaar oud was. Uit het eerste huwelijk was nog
thuis Hermanus Bos, geboren 8 augustus 1888, ten tijde van het overlijden van zijn
vader nog geen negentien jaar oud. Toen Herman Bos hertrouwde met Reintje
Bisperink. gebeurde dit op huwelijkse voorwaarden. In deze voorwaarden stand o.a. dat,
wanneer Herman Bos eerder overleed dan zijn uit het eerste huwelijk met Aaltjen
Leppink gesproten zoon Hermanus, zijn tweede echtgenote binnen een jaar van de
molen moest zijn vertrokken. Deze clausule is er de oorzaak van geweest, dat de molen
niet langer in handen zou blijven van deze familie Bos. Op 24 december 1907 werd de
boedelscheiding verleden voor notaris mr. Gerhard Pieter ter Braak te Eibergen.
Mevrouw Bos (Reintje Bisperink) kocht op 23 maart 1908 een bouwterrein aan de
Borculoseweg te Neede en liet daarop een woning bouwen onder architectuur van de
heer F. Broekhuijzen, die voor zijn werkzaamheden f 130,52(!) berekende. Hoewel het
huis nog niet geheel gereed was, - de voordeur moest nog worden geplaatst - betrok
mevrouw Bos op 1 mei 1908 de nieuwe woning met haar beide kinderen en haar vader
Jannes Bisperink, geboren 18 juni 1831, die seders 1883 weduwnaar was. Herman Bos
behoorde in zijn tijd kennelijk tot de meer ontwikkelden. Hij en de bekende Noordijker
onderwijzer 'meester' Rutgers waren toentertijd de enigen, die - weliswaar samen - een
abonnement hadden op het dagblad 'Het Nieuws van den Dag'. Ook gaf hij meermalen
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blijk behept te zijn met een gezonde portie moed, durf en ondernemingsgeest. Hij heeft
geprobeerd samen met een zekere Reinders in Noordijk een boterfabriek van de grond
te krijgen. De fabriek werd gebouwd tegenover de molen naast de bakkerij van broer
Jan. De kelder, waarin de boter werd bewaard, bevond zich in het huis, dat naast de
fabriek stond. Dit huis werd later bewoond door Hendrik Jan Tijink en nog later door
Willem Poelert, die achtereenvolgens op de molen werkzaam zijn geweest. De
onderneming werd gevoerd onder de firmanaam Reinders en Bos. Er waren
landbouwers genoeg in de direkte omgeving, die melk konden leveren, maar kennelijk
was de buurtschap er toen nog niet rijp voor. Bovendien werd in 1897 in het naburige
Borculo een goed geoutilleerd coöperatief bedrijf opgericht, dat zijn invloed op de
omgeving deed gelden. Ook in andere omliggende plaatsen verschenen soortgelijke
bedrijven. Het compagnonschap met Reinders viel tegen, zodat besloten werd de zaak
op te heffen. Later heeft de heer Kolkman in de fabrieksruimte een smederij ingericht.
De toestanden waren in die dagen geheel anders dan op het ogenblik. Verharde wegen
waren er nog niet in Noordijk. Dit was een groot gemis voor molenaar Bos. Wanneer
graan per spoor uit Zutphen in Neede aankwam, dan moest het vandaar met paard en
wagen worden gehaald. Van het station te Neede tot aan de afweg naar Noordijk, vlotte
het wel, maar dan begon de ellende. Voor de met twee paarden bespannen wagen werd
dan een derde ingespannen en zo bereikte een voer rogge de molen in Noordijk. Het
laatste gedeelte weg, vanaf 'het Slat', een woning, die bij de molen behoorde en
bewoond werd door de familie Timmerije, leverde moeilijkheden op, omdat de weg daar
enigszins begon te klimmen. Later heeft Herman Bos dit gedeelte weg zelf laten
verharden, zodat het vervoer wat gemakkelijker verliep. In de wintertijd, wanneer de weg
bijna niet te berijden viel, werd het per spoor aangevoerde graan te Neede weleens
opgeslagen in een oud pand. Herman Bos is een man geweest met een technische
knobbel. Veel dingen vervaardigde hijzelf. Molenstenen werden vroeger met behulp van
een ijzeren bilhamer scherp gemaakt, in technische termen uitgedrukt: 'gebild'. Herman
Bos maakte zelf een bilmachine, nadat hij er een afbeelding van had gezien. Nog wordt
van hem een 'kookiezer' bewaard, voorstellende - hoe kan het anders - een korenmolen,
daaronder zijn naam H. Bos en het jaartal 1896, evenals een fraai glimmend koperen
'heerdiezer', een plaat met haken, bestemd voor het ophangen van de kooltjestang en
ander gereedschap voor het open vuur. Ook op dit 'heerdiezer' is een korenmolen
afgebeeld. Gedurende de periode, waarin de familie Bos eigenaresse van de molen
was, werd deze driemaal door de bliksem getroffen, maar altijd liep het goed af en bleef
hij gespaard, al werd eenmaal wel een begin van brand veroorzaakt. Tijdens een
maartse bui in 1892 was de schade groter. De gehele kap woei toen naar beneden.
Herman bos en zijn gezin waren juist aan het dorsen, toen een rukwind het onheil
stichtte. Men was doodsbenauwd, dat een knecht zou zijn verongelukt. Gelukkig kwam
deze springlevend uit de molen tevoorschijn. Diverse dienstboden en knechten, zowel
op de molen als op de boerderij, zijn in de loop der jaren de opeenvolgende families Bos
behulpzaam geweest, order andere Janna Bomer, Hendrika Oortgiesen, later gehuwd
met Halfman, Tonia Oortgiesen, later gehuwd met Herman de Haas, Johanna en Aaltje
Krooshof. Op de boerderij is werkzaam geweest Frederik Willem Mol, die aanvankelijk
met zijn vrouw Dina aan de Borculoseweg te Neede heeft gewoond, waar later de
gebroeders van Otten een paardenhandel uitoefenden. Toen de nieuwe woning van het
hoofd van de openbare school gereed kwam ging Herman Mol met zijn gezin het oude
'meistershoes' bewonen. Lang heeft deze woning, die ten tijde van de ruilverkaveling
van de Needseberg is verdwenen, de naam 'Meister Mol' gedragen. Hun enige dochter
Johanna, die later met Herman Huurneman trouwde, heeft daarna nog op 'De Menger'
gewoond. Ook deze zeer oude boerderij is verdwenen bij genoemde ruilverkaveling.
Verder is op de boerderij nog knecht geweest Frederik Jan Hesselink en op de molen
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Egbert Jan Wolsink, die later een levensgezellin vond, die een molen met boerderij op
de Wittebrink onder Zelhem bezat.
Na het vertrek van mevrouw Bos met haar beide kinderen op 1 mei 1908 zette
Hermannus Bos op 19-jarige leeftijd het bedrijf alleen voort. Een getrouwde knecht, die
tegenover de molen woonde, Willem Poelert, deed het werk op de molen. Hermannus
werd al spoedig ziek. De zeer gevreesde ziekte, waarvoor toen nog geen kruid
gewassen was, de 'tering' (tuberculose) sloopte zijn jonge leven. Vroegere buren weten
zich nog te herinneren, dat hij in de ouderlijke woning aan de wegzijde bij enigszins
redelijk weer voor een opgeschoven raam in bed lag. Jong als hij was, zocht hij naar
afleiding. Hij vond die afleiding in het schieten met een windbuks dwars over de weg, die
de woning scheidde van de aan de overzijde gelegen gebouwen, eveneens eigendom
van hem. Een houten deur van een der gebouwen heeft nog lang de kogelgaatjes
getoond, die Hermannus, genoemd naar zijn grootvader, er in had geschoten. Hij had
zich zo goed in het schieten geoefend, dat hij eens dwars door de garibaldi-hoed van
een reiziger, die een bezoek aan de molen wilde brengen, schoot. Zijn perfectie in het
schieten bereikte zijn hoogtepunt toen buurman Willem Oortgiesen moest ervaren, dat
zijn pet door een bukskogeltje werd geperforeerd. Al spoedig na het openbaren van zijn
ziekte verhuurde Hermannus de boerderij aan Hendrik Jan ten Harkel, die met zijn gezin
bij hem kwam wonen. Ook verleende zijn stiefgrootvader Hermannes Geerdink veel
hulp. Na een lijden van enkele jaren overleed Hermannus op 22 juni 1912, bijna 24 jaar
oud en ongehuwd. Erfgenaam werd hoofdzakelijk zijn stief-grootvader Hermannus
Geerdink. Twee maanden na de dood van Hermannus Bos verkocht Geerdink de molen
aan de inmiddels opgerichte 'Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging Noordijk' te
Noordijk, die de molen op 1 september 1912 in gebruik nam. Tot maart 1925 werd de
molen nog gebruikt door de nieuwe eigenaresse. Toen werd een nieuwe elektrisch
aangedreven molen nabij het station (in 1935 opgeheven) te Noordijk in bedrijf gesteld.
Vermeld dient nog te worden, dat de korenmolen ten tijde van de exploitatie door
Herman Bos werd voorzien van een bijgebouwtje, met daarin een maalinstallatie
aangedreven door een met 'minerale' olie (petroleum) gestookte motor, zodat ook in
tijden van windstilte koren tot meel kon worden verwerkt. Toen de molen in maart 1925
buiten gebruik werd gesteld, meldden zich de uit de omgeving van Deventer afkomstige
molenaars, de gebroeders Tieskens, als gegadigden voor de overname van de ijzeren
as, destijds geldende als een noviteit. Niet de Borculose cycloon van 10 augustus
1925, zoals door velen naderhand werd verondersteld, is derhalve
verantwoordelijk geweest voor de ontluistering van Noordijks molen. Nadien bleef
nog tien jaar lang de romp van de molen staan temidden van korenvelden en omgeven
door een haag van meidoorn. Omstreeks 1935 is de romp voor afbraak verkocht aan de
Nederlandse Heidemaatschappij, die het puin heeft gebruikt voor versterking van
diverse waterwerken. Daarmede was Noordijk zijn molen voor goed kwijt.
Naschrift: deze bijdrage kon worden samengesteld dank zij de activiteit van wijlen
mejuffrouw Johanna Willemina Bos te Neede, die na haar 60ste verjaardag is begonnen
met het aanleggen van een respectabel aantal plakboeken met aantekeningen, foto's,
brieven, geboorte-, huwelijks- en overlijdensaankondigingen, krantenknipsels etc., etc.
omtrent haar voorgeslacht. De heer en mevrouw H. Bos te Diepenheim stelden mij deze
boeken welwillend ter inzage. De belangrijkheid van het aanleggen en bijhouden van
een familiearchief wordt hiermede nog eens duidelijk onderstreept.
Volgens een afschrift van de verkoopakte van de molen aan de Coöperatie heeft de
volgende verkoop plaats gevonden:
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waarbij de Coöperatieve Aan- en Verkoopvereeniging “Noordijk”, gevestigd te Noordijk,
gemeente Neede koopster werd van een molen en eene graanmalerij, beide met den
geheelen inventaris, eenigen tuingrond en drie voor weg liggende strooken grond,
gelegen te Noordijk en ter grootte van ruim zeventien are ongeveer.
Het geheel werd voor een bedrag van f. 9000,- verkocht, met als bijzonder voorwaarden
dat:
op de aanliggende percelen geen bomen of gebouwen gerealiseerd mogen worden om
de windvang niet te belemmeren en:
dat de koopster voor het geval haar door de Locaal Spoorwegmaatschappij Neede –
Hellendoorn, gevestigd te Goor, mocht worden toegestaan een wissel te leggen van de
spoorbaan langs den zuid- en oostkant, van den bij deze actie verkocht wordende derde
strook grond van kadastrale nummers 3904, 3902, 3900, 3898 en 3896 van 3900 en
3898, echter onder het bovengemaakte voorbehoud, over te nemen als zij dan mocht
nodig hebben, enkel en alleen voor den aanleg van dien wissel, tegen vergoeding van
vijfentwintig cent per vierkante meter.
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HERMANUS JOHAN (MANSEUM) BOS TE NOORDIJK
door A. J. DERKING, Borculo

Hermanus Johan Bos werd geboren op 18 januari 1861
te Noordijk, gemeente Neede en is bijna 88 jaar oud
aldaar overleden op 27 november 1948. Deze zin zou
doen vermoeden, dat hij zijn gehele leven in zijn geliefde
Noordijk heeft doorgebracht. Niets is minder waar. Wie
was deze merkwaardige man, die zijn leven grotendeels
te midden van de indertijd besloten Noordijkse
leefgemeenschap heeft doorgebracht.
Hermanus Johan Bos
In het artikel over de verdwenen korenmolen van Noordijk is reeds vermeld, dat hij is
gesproten uit het huwelijk van de eerste Noordijkse molenaar Hermanus Bos en diens
echtgenote Willemina Gerritdina Hungerink. Zijn vader heeft hij nooit gekend. Deze
overleed voor zijn geboorte op 29 december 1860. Toen zijn moeder in 1874 voor de
derde maal trouwde en wel met Hermanus Geerdink, verhuisde hij van de molen naar
de boerderij 'De Fökker'. Kort daarop werd er besloten, dat hij zou gaan studeren voor
predikant. Voor het volgen van voorbereidend hoger onderwijs vertrok hij (op ruim
dertienjarige leeftijd) op 5 september 1874 naar Doetinchem. Volgens overleveringen
behoorde hij tot de zeer leergierige leerlingen. Zijn niet voltooide theologische studie te
Amsterdam vond plaats in de periode van 4 augustus 1883 tot 28 februari 1885. Daarna
ving een rusteloos !even aan voor deze ogenschijnlijk zo rustige man. Hij trok van de
ene plaats naar de andere en van het ene kosthuis naar het volgende. Telkens verbleef
hij maar voor korte duur op een nieuw adres. Op 25 februari 1887 vertrok hij naar
Diepenheim, maar keerde op 10 juli van datzelfde jaar weer naar Neede terug.
Waarschijnlijk is hij gedurende zijn kortstondige verblijf te Diepenheim werkzaam
geweest op de watermolen aldaar. Tot 8 februari 1888 verbleef hij ten huize van Gerrit
Hendrik Greupink te Neede. Op laatstgenoemde datum vertrok hij naar Heerenveen. Op
1 juni 1889 kwam hij terug te Neede als colporteur (vermoedelijk van bijbels) vanuit
Sleen in Drenthe. Kort daarop, op 23 juli 1889, vertrok hij als theologisch kandidaat naar
Noord-Amerika, waar hij in huis is geweest bij een broer van zijn moeder: Gerrit Hendrik
Hungerink, geboren te Neede op 14 maart 1827, die zelf op 13 augustus 1866 naar dat
land was vertrokken. De anekdote wil, dat hij de afspraak met zijn oom had gemaakt,
dat deze hem van een dichtbij gelegen station in Noord-Amerika zou afhalen. Op het
afgesproken tijdstip was zijn oom 'met gespan' niet aanwezig. Hermanus J. wacht niet
op zijn oom en gaat met een zware koffer in de hand op eigen gelegenheid zijn weg
zoeken. Na enige tijd komt hem een boerenwagen tegemoet rijden met op de bok de
voerman. Hermanus J. beduidt de voerman te stoppen en vraagt: 'Bun iej Hungerink',
waarop de voerman antwoordt: 'Dan bun iej Bos'. Na een verblijf van bijna vier jaren
keerde Hermanus Johan Bos op 17 april 1893 weer in zijn geboorte-streek terug, waar
hij opnieuw zijn zwerftochten voortzette. Zo vertrok hij op 6 december 1893 naar familie
te Usselo, maar keerde daarvan op 30 mei 1894 reeds weer terug. Opnieuw verblijft hij
dan van 22 maart 1895 tot 12 juni 1895 te Usselo op de Wissinksmölle. Van 28 juli tot 11
november 1897 is hij te Gelselaar bij tapper Jan Hagedoorn om overdag behulpzaam te
zijn in de molen van Van Hasz. Op 1 juni 1900 treffen we hem als kostganger aan hij
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Jan Klanderman (huis later bewoond door Herman te Selle; thans afgebroken) te
Noordijk, maar op 10 december van hetzelfde jaar alweer op een ander adres en wel hij
Willem Wormgoor te Noordijk. Op 13 augustus 1901 vertrekt hij naar Heerde op de
Veluwe. Op 30 augustus 1905 vestigt hij zich komende van Ambt Delden te Geesteren
bij de familie Nijendijk (molen ten Tije) om op 20 december 1907 vandaar weer te
vertrekken naar Diever.
In januari 1910 is hij weer te Neede na in Oldebroek ten huize van de heer R. G. van
Neck, logementhouder te zijn geweest. Hij is dan zeer waarschijnlijk werkzaam op de
molen van Varenhorst.
Tegen de taak, die hij met zijn theologische studie op zich had genomen, was zijn geest
kennelijk niet opgewassen. Hij werd gedwongen tot een rustig en rustend !even. Toen hij
te Noordijk verbleef en zijn broer Herman nog leefde, was hij veel op diens molen en
boerderij. Helpen deed hij echter niet veel. Wanneer er gedorst moest worden of andere
werkzaamheden op de boerderij nodig om aandacht vroegen beloofde hij te zullen
helpen. Wanneer het 's morgens tijd werd om op te staan was 'Mans', zoals hij dagelijks
werd genoemd, allang vertrokken en dacht niet meer (of juist wel?) aan het dorsen, of
andere werkzaamheden. Hij ging dan te voet familiebezoeken afleggen in Usselo,
Boekelo of Haaksbergen. Wanneer de drukke werkzaamheden na een week of wat
waren afgelopen. keerde hij naar de Mölle in Noordijk terug. Aanvankelijk was zijn broer
dan wel kwaad. maar na een tijdje luwde dat wel weer. Hij was een goed verteller, kende
veel families, maakte graag met iedereen een praatje. Bovendien was hij een groot
kenner van de natuur. Zijn studie in de theologie had hem in aanraking gebracht met die
Latijnse taal. Als een der weinigen in zijn omgeving kende hij de Latijnse namen van
planten.
Bij voorkeur ging hij 's nachts wandelen. Volgens zijn eigen uitlatingen was het dan zo
vredig in de natuur. Ook hield hij 's nachts de stokers van de stenen- en
pannenfabrieken te Noordijk en Kisveld graag gezelschap en vertelde hun zijn
belevenissen. Een van de stokers weet zich nog te herinneren hoe hij met veel details
kon vertellen van zijn reis naar Amerika. Zijn vierjarig verblijf aldaar en zijn studie
hadden hem niet alleen de Engelse taal goed Ieren beheersen, maar hij wist ook veel
van de Engelse literatuur. Feilloos wist hij gedichten in het Engels te citeren om ze even
later in het Nederlands voor te dragen. Ook de sterren hadden zijn belangstelling. Alle
beelden hiervan kende hij als geen ander.
In de tweede wereldoorlog trok hij zich van de verboden en bepalingen van de
bezettende macht niets aan. Niemand mocht na acht uur 's avonds de straat op. Mans
deerde dit niet. Hij maakte, zoals hij gewoon was, zijn avond- en nachtwandelingen. Hij
had een sterke lichamelijke conditie, was weinig ziek en ging op latere leeftijd veel naar
een bosperceel in het Noordijkerveld ('de Kattebraak'), waar hij een oude auto had
staan, die hem als schuilhut dienst deed bij slechte weersomstandigheden, of waarin hij
zomaar wat zat de mediteren, wanneer hij niet bezig was met zijn kippen, die hij daar
hield, of met het verzorgen van de aanplant van het bos. Ofschoon bij zijn halfzuster op
de boerderij 'De Fokker' een goed onderkomen voor hem was gereserveerd, sliep hij als
regel in een provisorisch ingerichte kamer boven de boterfabriek, opgericht door Bos en
Reinders.
Na een korte ongesteldheid overleed op 27 november 1948 deze merkwaardige, maar
tegelijkertijd ook fijnzinnige, man, die in zijn omgeving vanwege zijn niet voltooide studie
zijn gehele !even in de plaatselijke gemeenschap, te midden waarvan hij verkeerde, als
'de student' werd aangeduid.
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En nu? Is er nog wat over van de Noariker Molen?
Veel is er niet meer te vinden van de Noariker Molen, dan wel de Molen van Bos. In het
archief van de Historische Vereniging Oud Noordijk wordt een enveloppe bewaard van
H. Bos, Molenaar, Noordijk bij Neede. De brief was gericht aan H.J. ten Elshof op de
Kuiper.

In mijn herinnering stond er in mijn jeugd nog een klein stukje van de onderkant van de
molen, dat toen dienst deed als schapenhok. Volgens Diny Floors-Kolkman lagen er in
die tijd wel meer restanten (brokstukken) van de molen. Dat was de reden dat het
gebied voor hun als kinderen om te spelen verboden gebied was. Boven de grond is
daar nu niets meer van terug te vinden. Maar onder de grond?
In het vroege voorjaar van 1998 is in het kader van “Noordijk in het groen” een geul
gegraven om de stekken van een heg in te zetten. Daarbij is een deel van de
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fundamenten van de molen bloot komen te liggen. Jan Markink heeft daar toen namens
Oud Noordijk foto's van gemaakt. De fundamenten van de molen zijn niet uitgegraven
en zitten daar dus nog steeds in de grond.

Mark, Linda, Siena Kolkman en Willemien Kolthoff druk in gesprek bij de
fundamenten van de Noariker Molen.
En als tastbare herinnering ligt er nu nog bij de werkplaats van Kolkman – Floors: een
molensteen afkomstig van de Noariker Mölle.
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Namen van Noordijkse wegen.
Mien Opa had un stuksken land an de Koeschalksweg. Da was welliswaar neet in
Noarik, maor in 'n Barg, net an de Needse kaante. Den zandweg, den is t'r noo neet
mear, den leep van net veurbie 't karkhof naor ut begin van de Bergweg, an de Needse
kaante vlak bie de Rondweg. Wat 'n naam en woo kwam den vandan. Dat he'k neet
oetezoch. Maor wal van wat Noarikse naam'n van weage.

Voorbeelden van Noordijkse wegennamen
Waar komen de namen van Noordijkse wegen vandaan en wanneer zijn die ontstaan.
Met name de naam Uitslagdijk riep bij mij wat dat betreft vragen op. Om welke uitslag
zou het kunnen gaan. Ik heb geprobeerd dat uit te zoeken.
Waar komen de namen van Noordijkse wegen vandaan en wanneer zijn die ontstaan.
Voor de bezorging van de post in Noordijk werd tot in 1964 gebruik gemaakt van
adressen met E-nummers. Daarna werd er ook hier gewerkt met adressen met
straatnamen. Zo veranderde het adres E84, toen ik klein was door mij uitgesproken als
"Efietachtig", in Harpersweg 4. Harpersweg is afgeleid van de boerderij De Harper, die
aan het begin van de Harpersweg stond. Alhoewel die weg vroeger Harperink Weg
werd genoemd. De boerderij heette toen trouwens ook Harperink. Deze weg had dus
ver voor de overgang van E-nummers naar straatnummers al een naam gekregen. Dat
geldt voor meer straten en wegen, maar bijvoorbeeld niet voor de
Ruilverkavelingsweg, die aangelegd is tijdens de ruilverkaveling Neederberg rond
1960. En ook niet voor de Hagdijk, genoemd naar het boerderijtje 't Hag, eveneens een
resultaat van de ruilverkaveling. De Horstmanweg, de Kupersweg en de Aasweg zijn
ook in die tijd ontstaan. Wanneer de Hornteweg is ontstaan is niet helemaal duidelijk
geworden. Ergens rond 1850 duikt deze weg op oude kaarten op.
De Eigdeweg is aangelegd als parallelweg van het spoor. Dat zal dus rond 1908 zijn
gebeurd toen de spoorlijn Neede – Hellendoorn is gerealiseerd. Waar de naam vandaan
gekomen is, is niet duidelijk geworden.
En als laatste natuurlijk de Vonderman, de Noordijkse nieuwbouwwijk, genoemd naar
de naastgelegen boerderij Vonderman, die eigenlijk Weisman heette. Vanaf ongeveer
1975 zijn hier nieuwe woningen gebouwd. Historisch gezien zou dat gebied eigenlijk
Hilvert moeten heten, want zo staat het op de kadasterkaart van 1830.
Toen rond 1830 de eerste kadasterkaarten van Noordijk werden getekend, waren er al
aan heel wat wegen namen gegeven. De speurtocht naar de achtergrond van de namen
van de Noordijkse wegen beginnen we daar. Op welke van de 12 kadasterkaarten ze te
vinden zijn, is tussen haakjes aangegeven. Ze zijn, met wat toelichting, in onderstaande
lijst opgenomen:
Weg van Diepenheim naar Lochuizen en Neede (Kaarten A1, A2, A4), nu de
Diepenheimseweg.
Weg van Markvelde naar Noordijk, genaamd Zijde Weg (Kaarten A1, A2, A4, A12), nu
ook Zijdeweg genoemd, alhoewel het traject niet meer doorloopt richting de Wunneker,
maar doorloopt over de vroegere Bovenste Zijde Weg.
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Weg van Noordijk naar Diepenheim (Kaarten A3, A4, A5), verdwenen.
Weg van Diepenheim Oud Sluis naar Noordijk (Kaarten A5, A6, A7), verdwenen en
vervangen door de rechte wegen door het Noordijkerveld.
Weg van Borculo naar Markvelde (Kaarten A4, A5, A6, A7), nu ongeveer de
Markveldsedijk.
Weg van Gelselaar naar Noordijk (Kaarten A5, A6, A7), verdwenen.
Groote weg van Geesteren naar Noordijk (Kaarten A6, A7, A8, A11), deels verdwenen
en deels nu de Elsmansdijk, afgeleid van de aan deze weg liggende boerderij, die zijn
naam dankt aan Elsman, de vroegere bewoners. Of omgekeerd?
Groote weg van Borculo naar Diepenheim genaamd Aaftink Dijk (Kaart A7), nog
steeds Aaftinkdijk genoemd en genoemd naar de boerderij Aaftink onder Geesteren.
De Borgersteeg (Kaarten A8, A11), nu ook Borgersteeg, maar deels ook De Voort.
Uitslags Dijk (Kaarten A8, A9), liep door tot aan de huidige Stobbesteeg en omvatte
de Uitslagdijk en de Hungersweg. De Borgersteeg dankt zijn naam aan het
aangelegen boerderijtje Borgman. Wanneer de Stobbesteeg zijn naam heeft gekregen
is niet duidelijk geworden. Het traject was reeds aanwezig (Kaart A9), maar er was nog
niet de naam Stobbesteeg aan gegeven.
De Breevoord Steeg (Kaart A9), nu de Borculoseweg.
Groote weg van Noordijk naar Neede (Kaarten A9, A10, A11), nu G.L. Rutgersweg,
genoemd naar G.L. Rutgers, hoofd van de school in Noordijk.
De Harperink Weg (Kaart A11), nu Harpersweg.
De Blik Steeg (Kaarten A9, A11), nog steeds de Bliksteeg.
Weg van Noordijk naar Neede genaamd Weeskes Weg (A10), liep langs de Weeskes
Gate en de boerderij van Rohaan naar de Bergweg, maar is er nu niet meer. Verdwenen
bij de ruilverkaveling Neederberg rond 1960.
Weg van Noordijk naar Kisveld genaamd Forgers Weg (Kaart A10), weg langs de
Weeskes Gate richting De Wunneker, waar ook het smalspoor naar de Steenfabriek van
Ten Bokkel Huinink liep.
De Zijde Weg (Kaarten A10), nu Wunnekerweg, genoemd naar boerderij De
Wunneker.
Weg van Noordijk naar Lochuizen (Kaart A10, A11), nu Kerkhofsweg.
Huurntjer Weg (Kaarten A10), nu deel van de Bergweg.
De Bovenste Zijde Weg (Kaarten A11, A12), nu Zijdeweg.
De Holle Weg (Kaarten A11, A12 ), nu Bergweg.
Goorhuizer Steeg (Kaart A11), nu verdwenen en vervangen door Geerdinkweg en een
deel van de Haardijk, genoemd naar de boerderijen Groot en Klein Goorhuis.
Hooge Steeg (Kaarten A11), nu verdwenen, liep ongeveer van waar nu Schoolweg 17
is naar de Waninkdijk.
De Stokkers Weg (Kaarten A11), nog steeds Stokkersweg, maar wel wat verplaatst.
De Huurner Weg (Kaarten A11, A12) nu deel van de Waninkdijk.
Weg van Markvelde naar Noordijk (Kaarten A4, A11, A12), is verplaatst vervangen
door de Markveldsedijk.
De Kneut Weg (Kaarten A12), nog steeds de Kneutweg.
De Weg van Hornte naar Neede (A12), nu de Brummelweg, daarna via de
Negberinkweg overgaand in de Horntjerweg.
De Schoolweg werd in 1830 nog niet echt benoemd, maar liep er al wel enigszins. De
toenmalige Stokkersweg liep toen nog door tot aan het knooppunt van wegen bij de
school, toen nog de voorloper van wat we nu de Oale Schole noemen. Ook de
Hilversweg was al wel op de kaart getekend, maar ook daar was geen naam bij
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vermeld. Het gebied, waarbinnen de weg viel werd wel als Hilvert aangeduid. Eén en
ander is te vinden op de volgende kaart.

Kaart van een deel (kadasterkaart A11) van de kern van Noordijk in 1830 met daarop
o.a. de Bonendijk, het boerderijtje De Boon, de ligging van de Schoolweg en de
Hilversweg. Ook de Goorhuizer Steeg staat er op.
De lange rechte wegen door het Noordijkerveld en het Broek komen in de lijst van 1830
nog niet voor. Deze zandwegen zijn pas na 1850 aangelegd, om na de herverdeling van
de Marke Noordijk de percelen beter bereikbaar te maken. Ze waren ook ter vervanging
van de kronkelige “hoofdwegen” tussen Diepenheim, Gelselaar, Geesteren en Noordijk,
zoals de Weg van Diepenheim Oud Sluis naar Noordijk. Op de volgende kaart zijn
naast de nieuwe rechte wegen ook de oude kronkelige wegen nog te zien.
Van beneden naar boven en van links naar rechts zien we de Markveldsedijk (A). Dan
vanaf links eerst de Hoge Broekdijk (J) in het verlengde van de Markveldsedijk en met
als afweg de Reurinkweg (R) naar de Elsmansdijk (I). De Lage Broekdijk (K), de
Haardijk (H), de Benninkdijk (G), genoemd naar de boerderij De Benneker, de
Mengersdijk (F), genoemd naar de boerderij De Menger, de Kipkesdijk (E), genoemd
naar het huisje de Kip, de Karelsdijk (D), de Noordijkerveldweg (C) en de
Diepenheimseweg (B). Ook de Graafdijk, is toentertijd ontstaan, alleen is niet duidelijk
geworden waar die naam vandaan gekomen is.
Het is vast niet zo dat alle namen van wegen achterhaald zijn. Naar verwachting zijn er
meer geweest, waarvan sommige ook weer verdwenen zijn, zoals bijvoorbeeld de
Boon'ndiek, de Bonendijk, een weggetje parallel aan de huidige G.L. Rutgersweg, die
vanaf de huidige Vonderman, tussen de Kapraol en Eskes door langs het boerderijtje De
Boon naar de Borgersteeg liep. Dat boerderijtje stond, zoals op bovenstaande kaart te
zien is, midden in het land, dat nu van Reurink is, en recht tegenover de boerderij van
Reurink, die nog steeds op die plek staat.
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De huidige lange rechte wegen in het Noordijkerveld, zoals die ook al ingetekend waren
in de kaart van rond 1850.
Veel namen van wegen zijn afgeleid van de aan deze wegen gelegen boerderijen, zoals
de Hilvert en de Hilversweg afgeleid zijn van de boerderij de Hilvert, dan wel de
bewoners Hilverink. Dat geldt eveneens voor de Elsmansdijk naar de boerderij, dan wel
de bewoners Elsman. En van latere datum de Reurinkweg naar de aanwonende familie
Reurink en de Horstman weg naar de huisnaam Horstman van de familie Kreunen en
eerder Altena, nazaten van de familie Horsman. Ook de Wunnekerweg is genoemd naar
de boerderij de Wunneker.
Voor 1811 was het gebruikelijk dat de bewoners van een boerderij de naam van die
boerderij aannamen. Als iemand op een boerderij introuwde, dan ging dat vaak ten
koste van zijn eigenlijke achternaam. Als de buren bij de koster een kind of een
overlijden gingen aangeven, wisten ze, vaak na het indrinken van moed, alleen nog
maar de huisnaam. In de Franse tijd heeft Napoleon er voor gezorgd, dat iedereen een
vaste achternaam moest aannemen.
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En dan nu: Hoe komt de Uitslagdijk aan zijn naam?
Uit het voorafgaande is duidelijk, dat de naam al voor 1832 moet
zijn ontstaan. Een duik in de archieven levert op dat er in de
buurt van de Uitslagdijk een familie Uitslag, soms ook als
Oetslach, Utschlagh en nog een aantal andere schrijfwijzen,
moet hebben gewoond. Oetslach blijkt te koppelen te zijn aan
een huisje gelegen tussen Borgman en Beinzink, zoals
opgenomen in het verpondingsregister van 1650:

Noch een schemel man, genoemt Berent in 't Oetslach, in der
gelijcken huysken met een haeffken, geefft oock an de vrouwe
op die Hoeve ter pacht 10-10-0.
oftewel er woonde een arme man, genaamd Berent in 't Oetslach,
in een armoedig huisje met höfke, die pacht betaalde aan de
jonkvrouw Eva Gevecote op de Hoeve. De Hoeve was een
adellijke boerderij, gelegen achter de camping den Eversman,
thans Hof van Moeder Aarde.
De genoemde Berent is niet echt getraceerd in de archieven.
Mogelijk is hij de vader van Anna Uijtslagh, die in 1656 dacht te
trouwen met Geert Boemers uit Haarlo. Maar Geert had daar
blijkbaar niet veel zin in. Uit nood richtte Anna zich tot de
kerkenraad van Neede, die ook vond dat na twee jaren van
ondertrouw het hoog tijd was voor een huwelijk. Zij deed daar op
onderstaande wijze verslag van:
Uit Resolutieboek kerkenraad: 1656
Anne Uijtslags, jonge dochter in den Noordijck, gevende den predicant clagel. te
kennen, datse nu 2 jaren met Geert Boemers uijt Haerle, woonagtig bij vrou te
Harperinck, met vrienden kennis en welbesorgen wettel. ondertrout sijnde hij haer
weijgert te trouwen, versoecket in desen de behulpel. hant van de kerckenraet,
dewelcke door den coster den 21 decemb. beide personen heeft geciteert, vragende
Geert voors. 1. Off hij Anna Uijtslags niet en ondergetrout hadde, het welcke hij niet en
heeft ontkent, 2. Waerom hij dan het aengevangen houwel. niet en voltrock, waerop hij
geantwoort heeft dat hij haer niet en weijgerde te trouwen, maer dat hij noch ten minsten
een jaer wilde dienen ende sijn broot verdienen, dat hij in desen becommerden tijt niet
en wist getrout sijnde aan de cost te comen, ende hadde Anne meer haest als hij, datse
dan sonder sijn bespiering aen een ander conde trouwen.
De kerckenraet siende dat dit was een wettel. ondertrouwe heeft dese ongefondeerne
weijgeringe niet aengenomen, maer hem vermaent met het houwel. niet te moeten
spotten, maer het aengevangen werck te voltrecken en de dochter te trouwen. Ende soo
hij sulx weijgert te doen, dat dan de kerckenraet sal doen t’ gene betaemt, ende dese
sake brengen daer het behoort.
Blijkbaar trouwde Anna in 1658 alsnog, maar nu met Egbert ter Hofstee, die vervolgens
Egbert Uitslag werd genoemd. Dit volgt uit onderstaande inschrijvingen in het trouwboek
en het doopboek van de Kerk te Neede:
28.02.1658 den 28 febr. Egbert ter Hofstee van Wessem, ende Anne Wilhelmincx, genaemt
Uijtslachs.
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18.02.1666 lieten Egbert Uitslag en Anna, ehelieden, een jonge dochter [n.v.],
Dercksken Bensinck, Jenneken ter Borch, Tonis ter Borch.
Egbert en Anna kregen een dochter, waarvan de naam niet vermeld is. Wel is duidelijk
dat de getuigen, die meestal de buren waren, er op wijzen dat Egbert en Anna in de
buurt van Beinzink en Borgman woonden. Blijkbaar is Anna voor 1668 overleden en is
Egbert daarna getrouwd met Anna Wejers.
23.03.1668 den 23 martij – Eghbert ter Hofte, wed. van sal. Anna Uijtslagh uijt den
Noordijck, ende Anna Berentsen, nag. doghter van sal. Berent Wejers, wonende tot
Geesteren.
12.03.1671 Egbert Uitslag en Anna, eheluiden, een jongen sone die genaemt
wierde JOAN, die getuigen waren Lambert Marckerinck, Jan Benssinck en
Jenneken ter Borch.
Ook Egbert en de “nieuwe” Anna kregen een zoon, genoemd Joan, met als getuigen
opnieuw de buren Beinzink en Borgman. En Lambert Marckerinck van de boerderij, die
later Groot Markerink werd genoemd. Een jaar later werd zoon Bernardus geboren.
Egbert had ook een stuk land van de Kerk van Neede gepacht en betaalde daar volgens
het het Register van inkomen en uitgaven van de kerk te Neede: 1669-1700 jaarlijks 12
gulden voor:
Een stucke landts soo Egbert Uijtslagh in ’t gebruijk heeft, doet jaerlix op Martini 12 0 0
In de verpondingen van 1771 en 1802 wordt het huisjen en hofjen van Hendrik Uitslag
nog wel genoemd, maar er staat bij dat het er heeft gestaan. Waarschijnlijk was het toen
reeds verdwenen. Op de kadasterkaarten van 1830 is er niets meer van te vinden. Wel
staan er langs de Uitslagdijk, aan de kant van De Hoeve, twee huisjes, genaamd De Pin
en De Pruishut, maar die lijken niet met De Uitslag in verband te kunnen worden
gebracht.
Uit verponding 1771: Jan Weddelink van een huisjen en hofjen van de Havesate
Hoeve van Henrik Uitslag, hier voren gestaen
Uit verponding 1802: Een huisjen en hofjen van de Havesate Hoeve, bij Hendrik
Uitslag gestaen Jan Weddelink eigen
Hiermee lijkt de familie Uitslag en het huisje met die naam uit Noordijk te zijn
verdwenen. In de kerkboeken van Neede zijn er na 1753 geen inschrijvingen meer. We
sluiten af met de vermelding van een aantal namen van nog niet genoemde leden van
de familie Uitslag zoals gevonden in de archieven:
Jenneken Uitslag als getuige.
Mechtelt Uitslagh was getrouwd met Philips Olthuis.
Jan Uitslagh was getrouwd met Willemken (achternaam niet bekend).
Kinderen: Hendrick, Derck
Jan Uitslagh was getrouwd met Geertjen (achternaam niet bekend)
Kinderen: Grietjen, Jan, Hendrick, Berentjen
Egtbertjen Uitslag was getrouwd met Henderik Zaaltink.
Hendrik Uitslag was getrouwd met Janna ((achternaam niet bekend)
Kinderen: Aerend
Janna Uitslag was getrouwd met Henderik te Brinkhof.
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Jan Uijtslag, zoon van wijlen Jan Uijtslag, en Janna Doorninck trouwden in Geesteren.
Notitie: Het is niet uitgesloten, dat Hendrik Uitslag en Hendrik te Brinkhof dezelfde
persoon was. Bovendien lijkt Henderik te Brinkhof ook nog te zijn getrouwd met Janna
Roostermans. Zoek het maar eens uit!
In het Boerderij en Veldnamenboek van Neede is een
perceel langs de Uitslagdijk aangeduid als Oetslag. Zou
dat dan de plek zijn, waar de familie Uitslag hun huisje
had staan. Zou kunnen, maar er is niets gevonden dat dit
echt bevestigd. Misschien is het strookje land tussen
nummer 28 en 29 ooit de toegangsweg geweest.
Rechts een deel uit de kaart NoW van het Boerderij en
Veldnamenboek van Neede en onder een aantal foto's
van Noordijkse wegen, zoals het kruispunt bij 'n Dekker
nu en vroeger, de Waninkdijk, de Noordijkerveldweg bij
de afslag van de Karelsdijk en de Kipkesdijk.
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Het archief van de Historische Vereniging Oud Noordijk
Toen er van Corona nog geen sprake was doken er elke dinsdagmorgen een aantal
mensen de Oale Schole in om er pas na een aantal uren weer uit te komen. Het gaat
hierbij onder andere om Johanna Reurink, Jan Krooshof, Joop Seebus en Wim
Meerman. Zij zijn dan bezig met archiefwerkzaamheden. Wat houdt dat in en wat zou u
er aan kunnen hebben. Naast het algemene archief van oude gereedschappen,
voorwerpen en klederdrachten is er een archief van oude documenten en oude foto's en
wordt er familie-onderzoek gedaan. Een aantal mensen van buiten Noordijk heeft al
eens van onze diensten gebruik gemaakt. Voorbeelden worden hieronder genoemd.
Maar ook U kunt met vragen bij ons terecht. Misschien vinden we antwoorden. Een kop
koffie in elk geval.
Toen het bovenstaande ten gevolge van de Corona niet langer mogelijk was, betekende
dat niet, dat alle archiefwerkzaamheden stil kwamen te liggen. Online heeft er nog het
nodige onderzoek plaats gevonden, waarover hieronder ook bericht wordt. Dat was
trouwens altijd al mogelijk en blijft dat ook. Vragen zijn dan ook welkom en kunnen
gesteld worden via info@oudnoordijk.nl.
Maar, op dit moment is het archief op dinsdagmorgen ook weer te bezoeken.
Opsporing verzocht: Derk Jan Bömer, onderwijzer aan de school in Noordijk.
Van Ger Jan Bömer werd onderstaande mail ontvangen:
Beste Historische Vereniging “Oud Noordijk”, hallo Johanna Reurink,
Bij het uitzoeken van foto’s van mijn ouders kwam ik een foto tegen van mijn vader
waarvan ik denk dat die is genomen toen mijn vader, les gaf aan de school in Noordijk.
Ik stuur de scan van die foto mee.
Mijn vader was Derk Jan Bömer, geboren in 1917 in Geesteren. Later woonde hij in
Lochuizen. Na de kweekschool in Hengelo afgemaakt te hebben in 1937 is hij les gaan
geven. Ik weet dat hij begin 1942 les is gaan geven op de ULO in Neede, waarna hij ook
de hoofdakte haalde. Daarvoor heeft hij les gegeven in Noordijk. Dat vertelde hij
regelmatig. Het was zijn eerste betrekking als onderwijzer.
Hebben jullie in het archief hier meer gegevens van?
En is de bijgesloten foto van de school in Noordijk of was het toch de ULO in Neede?
Mijn vader staat midden achter de jongelui.
Ik kan me voorstellen dat deze vragen wat tijd kosten.
Bij voorbaat bedankt voor welke reactie dan ook.
-Met vriendelijke groet,
Ger Jan Bömer
Een onderzoek in ons archief heeft in eerste instantie geen meester Bömer als
onderwijzer aan de Noariker school opgeleverd. In een antwoord-mail is dat aan Ger
Jan Bömer meegedeeld: Beste Ger Jan,
Om met de foto te beginnen. Dat is niet in Noordijk bij de school, die tegenwoordig de
Oale Schole genoemd wordt en die nu de thuishaven vormt van de Historische
Vereniging Oud Noordijk. De kinderen op de foto lijken me ook op ULO leeftijd en de
groep is te groot voor de school in Noordijk. Of het bij de ULO is Neede is weet ik niet.
In elk geval niet het toenmalige hoofdgebouw.
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De meegestuurde foto en een uitvergrootte uitsnit van meester Bömer.
Wij hebben een aantal jaren geleden een boek uitgegeven over het schoolgebeuren.
Daarvoor zijn zo veel mogelijk schoolfoto's bijeengebracht. Maar op geen van de foto's
lijkt een meester Bömer te vinden te zijn. Het betreffende fotoboek is te bekijken op
onze website. In de tijd dat uw vader in Noordijk les moet hebben gegeven was meester
Nijhof hoofd van de school. Ook van hem is een uitgebreid verhaal opgenomen in de
Noariker Jaorgang nr. 8. Ook dat verhaal is te bekijken op onze website.
Maar helaas is er tot nu toe niets over uw vader gevonden. Ook niet in de summiere
administratie van de school die we in het archief hebben.
Met vriendelijke groeten,
J. Wim Meerman
Daarmee dachten we dat het bekeken was, maar dan komt er toch een nieuwe email
van Ger Jan Bömer, met de mededeling, dat hij zijn vader gevonden heeft op de foto
van het huwelijk van juffrouw Kwappert.
Hallo Wim Meerman,
U noemde Noariker Joargang boek 10. Daarin vond ik op pagina 112 een foto met als
onderschrift “1943 Schoolbestuur en genodigden bij het huwelijk van juffrouw Kwappert”
Daarop staat mijn vader, Derk Jan Bömer, bij het raam rechts, een beetje achter de
anderen, naast de lange dame. Ik doe een uitsnede van de schermafdruk in de bijlage.
Als dit klopt is hij wel bij de school betrokken geweest voor of in de oorlog.
Wellicht helpt dit een beetje met het zoeken.
Met vriendelijke groet,
Ger Jan Bömer

Rechts de uitsnit uit de foto huwelijk Juf. Kwappert:
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Onder de hele foto uit Noariker Jaorgang 10:

1943
Schoolbestuur en genodigden bij het huwelijk van juffrouw Kwappert,
met rechts achteraan v.l.n.r. meester Derk Jan Bömer, meester Jan Boswinkel
en meester Nijhof.
Nu het duidelijk was, dat Derk Jan Bömer, roepnaam Jan, inderdaad in Noordijk voor de
klas heeft gestaan, is gezocht naar mensen, die bij hem in de klas gezeten hebben. En
die zijn gevonden. Gerrit Harwig, Get van de Bakker, weet nog dat hij in de derde klas bij
hem in de klas heeft gezeten en Hannie te Hoonte, geboren Stikkers, zat niet alleen in
de klas, maar kende de familie Bömer ook heel goed.
Eén en ander is aan Ger Jan medegedeeld. Hij was van plan om met de genoemde oud
leerlingen contact op te nemen.
Executie van Hendrik Wensink
Corrie Scargo heeft per brief gevraagd of wij nadere informatie konden verschaffen over
de executie van haar voorvader Hendrik Wensink. Zij had daarover gelezen in onze
uitgave Neede voor 200 jaar en vroeg zich af of er gerechtelijke stukken waren, waaruit
de reden van de executie zou kunnen blijken. Op haar brief is op onderstaande wijze per
mail gereageerd:
Hallo Corrie,
Interessant, dat je een nazaat van de geëxecuteerde Hendrik Wensink bent, die
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genoemd is in mijn boek Neede voor 200 jaar. Het verhaal is ontleend aan het Oud
Recht Archief Borculo, afgekort tot ORAB. Van de opgenomen tekst heb ik de scans uit
het ORAB als bijlagen toegevoegd aan deze mail. Dat geeft dus geen extra informatie,
maar laat wel de originele bron zien. Toen ik het boek schreef waren scans op
microfiches aanwezig bij de Stichting Stad en Heerlijkheid Borculo, maar die bestaat
helaas niet meer, zoals op hun website ook aangegeven wordt. De microfiches zouden
nu bij de Historische Vereniging Borculo zijn. Of ze daar te bekijken zijn en om te zetten
naar een bestand weet ik niet.
De originele ORAB boeken zijn nu in het streekarchief te Doetinchem en zouden, omdat
ze in slechte staat waren, gerestaureerd worden. Of ze al weer ter inzage zijn weet ik
niet. Toevallig kwam ik onderstaande huwelijksinschrijving van Hendrik Wensink en
Jude Meddeler tegen, maar die zul je mogelijk wel kennen:
09.04.1796 - April - d. 9den - Bruijdegom - HENDRIK WENSINK, jongman zoon van G.
WENSINK, geboortig van Neede - Bruijd - JUDITH MEDDELER, jonge dogter van
GARRIT MEDDELER en HILLE KLEIN LUKE ehel., van Borculo
- 1e gebod - d. 10den dito - 2e gebod - d. 17den dito - 3e gebod - d. 24sten dito Solemnisatie - d. 30sten dito
Deel van de reactie hierop van Corrie Scargo:
Hendrik Wenssink en Jude Meddeler hadden in ieder geval twee dochters. Fenneken,
geboren in 1797, vertrok naar Amsterdam en trouwde aldaar, wat mede tot gevolg had
dat ik, zes generaties later, in Amsterdam geboren ben.
Maar nu de andere dochter, Hendrika. Zij trouwde in 1825 en moest bij die gelegenheid
een bewijs overleggen van het sterven van haar vader. Maar toen bleek dat hiervan
geen aantekening in het overlijdensregisters gevonden was. Dat is toch vreemd.
Volgens de ORAB lijst die ik met mijn brief meestuurde, zat Wenssink op 12-6-1799 nog
in de gevangenis, terwijl op 18-8-1799 Jude "de weduwe van Hendrik Wenzink" werd
genoemd. In de tussentijd is hij blijkbaar geëxecuteerd. Het lijkt mij zo onwaarschijnlijk
dat daar nergens iets van terug te vinden zou zijn.
En dan de laatste reactie:
In mijn enthousiasme wil ik je graag nog even laten weten dat ik alles gevonden heb.
Het proces stond gedigitaliseerd op Family search. Het betrof trouwens uitsluitend
diefstal, ook erg natuurlijk, maar niet iets om met de dood te bekopen.
Als screenshot nog iets vreemds: hij heeft
zich tijdens zijn gevangenschap verhangen.
Ik vraag mij af hoe hij dan ook nog
geëxecuteerd kan zijn.
Afschrift van het screenshot:
kunnen getuigen niet zeggen wel de thans
alhier gearresteerden Gerrit Meddeler en
hebben getuigen ook niet zeer wel gekend
den gedetineerden en zich zelfs
verhangenen en geëxecuteerden Hendrik
Wensink en zijn gearresteerde vrouw Jude
Meddeler, zoo laadst te samen bij elkander in de Pagendijk hebben gewoond bij B. van
Loon.

56
Noariker Jaargang 2021

Afsluitend: Hallo Corrie,
Mooi dat het verhaal rond is. Ik neem aan dat bedoeld wordt dat hij zichzelf geëxecuteerd heeft door zich te verhangen. Mogelijk oud spraakgebruik.
Reacties op uitgave Het Noordijker Veld van Annie Hondorp – Koeslag.
Ik heb het boek: "Het Noordijker Veld" gekocht. Wat een prachtig boek op mooi papier
hebben jullie gemaakt. Ook mooie foto's (ik ben gek op foto's) en veel verhalen. Wat een
tijd en werk is daaraan vooraf gegaan. Uiteindelijk heb je veel op papier staan en dan
moet er geschrapt worden. Heel moeilijk lijkt me dat. Maar jullie hebben alle eer van
jullie werk. Je snapt dat ik al best wat heb gelezen. En dan natuurlijk als eerste wat mijn
familie betreft. En ook als ik Gelselaar zag staan. Ik weet best veel van Gelster. En nu
heb ik toch een paar dingen die ik je moet laten weten.
De opmerkingen van Annie zijn bekeken en van commentaar voorzien. Beide zijn
hieronder weergegeven.
Elsmansdijk 12, blz 41. Op de 3e regel staat: In 1939 is Harmen overleden en woonde
er alleen nog de weduwe Voortman. Dit is niet juist. Harmen en Gerritje kregen op
12.3.1928 een tweeling: Johanna Geertruida en Gerrit Hendrik. Deze Gerrit Hendrik is
overleden op 06.07.1928. Gerritje bleef achter met dochter Hanneke.
Blijkbaar woonde Johanna Geertruida (Hanneke) er ook nog. Was ons niet bekend.
Mengersdijk 5. Jaopkes. De familie Meddeler woonde op Jaopkes, pachtboerderij van
de Bienshorst in Gelster. Dus ik denk dat ze die naam hebben meegenomen toen ze in
het Noordijkerveld zijn gaan wonen. Het huis in Gelster is nu een schuur.
Het was bij Jaopkes, de familie Meddeler, niet bekend waar hun huisnaam vandaan
gekomen is. Jammer dat we het bovenstaande niet geweten hebben.
Noordijkerveldweg 1. Deze Jenneken ten Elshof is geboren in 1895 in
Neede/Achterveld. Ze heeft nooit in Gelster gewoond. Op de Daove in Gelster heeft wel
een Ten Elshof gewoond maar dat waren G.H. ten Elshof met zijn vrouw Rika Holstege
(van de Veldkeizer) en hun kinderen. En die gingen daar wonen in 1928.
Op 23 mei 1901 wordt er een Jenneken ten Elshof ingeschreven als dienstmeid bij de
Daove. De geboortedatum klopt niet (Neede, 28-8-1880). Het kan dus niet om dezelfde
Jenneken gaan, want die zou in 1901 pas 6 jaar oud zijn. Blijft vreemd, dat Jan Rouhof
in een gesprek met Jan Markink genoemd heeft dat Jenneken van de Daove kwam. De
in 1880 geboren Jenneken ten Elshof vinden we terug bij Jaopkes. Ze was getrouwd
met Jan Arend Meddeler.
Mengersdijk 8. De familie Dijkman kwam uit Ruurlo naar het Noordijkerveld. Dina
Dijkman vertelde me dat haar vader wilde dat zijn kinderen naar een christelijke school
gingen. En dat werd de Braakschool. Ze liepen van de Kaap naar de school. Alleen als
er in de winter veel sneeuw lag bracht hun vader hen met paard en wagen naar school.
Was een leuke toevoeging geweest.
Kipkesdijk 3. Mijn oom en tante Koeslag. Ze zijn getrouwd in september 1939 en hier
lees ik dat ze er in 1937 gingen wonen. Ik heb neef Gerrit een mail gestuurd en
gevraagd of zijn ouders toen al mochten "samenwonen".
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Bij het kadaster stond als bouwjaar 1937 aangegeven. We zijn er van uitgegaan, dat ze
er toen ook zijn gaan wonen. Het is met jouw neef Jan doorgenomen. Die heeft ons niet
op andere gedachten gebracht.
Ik ben allang bezig met de stamboom. Op blz. 30 staat dat hut 328 wordt bewoond door
Bernardus Koeslag en dat het huidige adres is Haardijk 8. Ook ik ben gaan uitzoeken
waar hut 328 heeft gestaan. En ik heb uitgezocht dat het op de plek is waar nu
Pellenbarg woont/staat/heet. Ik heb van die boerderij in 2014 een foto gemaakt. Maar ik
kan niet zo gauw terugvinden hoe ik er daar aan kom.
Jullie hebben waarschijnlijk alles beter uitgezocht. Uiteindelijk zijn jullie van geboorte uit
Noordijk. Dus het zal wel Haardijk 8 zijn en heb ik het niet juist.
Het huisje bij Pellenbarg had ook een Koeslag als bewoner en wel Wessel Koeslag. Dat
huisje was er blijkbaar al eerder dan de hut van Mans Koeslag en had rond 1830 reeds
een “echt” huisnummer gekregen. Het huisnummer was nr. 260 en werd later E66. Het
huisje werd ook Polhuis of Polman genoemd. Mogelijk is Koeslag er bij ingetrouwd,
want er woonde later een weduwe Aaltje Polman. (Samen met Arent Derk Koeslag,
Gerrit Jan Koeslag en Egbert Rot). Ik neem aan dat je de Familie van Wessel Koeslag
met de Polmans wel in jouw stamboom hebt.
Hoe je van Bernardus Koeslag naar Hermanus Markink komt weet ik wel. Bernardus
Koeslag (1770-1834) trouwt met Catharina Markerink, ook Stokkers. Ze krijgen 7
kinderen. Zoon: Engbert Koeslag (1798-1872) trouwt (1) met Geesken Wennink en (2)
Harmina Klein Willink. 9 Kinderen (7 jong overleden).
Gerrit (mijn overgrootvader) trouwt met Janna Geertruid Schukkink (trouwt er bij in) en
Hermannus (1850-1937) trouwt met Janna Hennink. Ze krijgen 3 kinderen (2 jong ov.)
en dochter Janna Geertruid. Janna Geertruid trouwt in 1905 met Garrit Jan Markink. Zij
krijgen 10 kinderen waarvan er 9 jong overlijden. Het eerste kind is Harmanus (19061975), die dus Mans Kooslag heette.
Toen Mans overleed deelde mijn moeder ook in de erfenis. Er is toen door de notaris in
het huis van Mans een "boedelmiddag" (noem je dat zo) voor de erfgenamen gehouden.
Mijn moeder heeft toen voor mij de stofzuiger van Mans gekocht. Ik heb er jarenlang
plezier van gehad. Toen was ik nog niet zo met stambomen enz. bezig maar later vroeg
ik me af waar de foto's van de familie Markink zijn gebleven. Iedereen had toen toch
portretfoto's van de familie aan de muur hangen. Niemand die het wist dus ben ik naar
de notaris in Neede gegaan met mijn vraag: staat er genoteerd wie wat heeft gekocht en
wat er met de foto's is gedaan. Maar er was niets terug te vinden.
Erve Elshof
Via de Historische Kring Neede kwam van Jos Schulten de volgende vraag binnen:
Goeden dag,
Ik ben een nazaat van Jacoba Elshoff en probeer haar achternaam te herleiden. In dat
geval kom ik tot nu toe uit bij een erve Elshoff gelegen in de omgeving van Neede,
misschien wel aan de noorddijk!!?
Vraag: Heeft u gegevens over deze erve Elshoff of kunt u me aanwijzingen geven waar
ik eventueel gegevens over deze boerderij kan vinden. E.e.a. zou de genealogie van de
familie Elshoff prachtig aanvullen.
Als antwoord op de vraag:
De boerderij Elshof in Noordijk is ons goed bekend. In heel Berkelland trouwens, want
de burgemeester woont er nu. In 2017 hebben wij uitvoerige aandacht gegeven aan
deze boerderij in onze jaarlijkse uitgave De Noariker Jaorgang. Deze is via onze
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website www.oudnoordijk.nl te bekijken onder het menu-item Noariker Jaorgang.
Daarnaast hebben wij nog wel wat stamboomgegevens van Elshoff en ten Elshof.
Daarvoor is het handiger even door te geven wat je al verzameld hebt.
Met als reactie:
Het is goed om te horen dat die boerderij nog bestaat en nog bewoond is ook. Zoals u in
de start email van me kunt lezen ben ik met een genealogie bezig van mijn familie en wil
daar ook zover als mogelijk zijtakken betrekken. De Schultens heb ik al in kaart
gebracht waarna nu de achternaam van de echtgenote van mijn grootvader aan bod is,
een Elshoff. Ik heb waarschijnlijk een tak te pakken die in vroegere tijden naar
Lingewaard bij Huissen is verhuisd en vandaaruit naar Gendt bij Nijmegen en via
Arnhem zich verder is gaan settelen. Het zou ook zo maar kunnen dat ‘mijn Elshoff’ een
geheel andere Elshoff is. Mijn tak is de Elshoff met dubbel F. en ik ben dus op zoek naar
de oorsprong van die naam. Tot nu toe is mijn verst bekende Elshoff ene Evert die ca.
1615 geboren is in ’t Loo nabij Duiven en trouwde (1640- Huissen) met Anna Verbörgh
(van Angeren). Ik zoek dus de link tussen de genoemde Evert Elshoff en de Elshoffs die
ik tegenkom rond Neede, ’s Heerenberg, Vorden etc. Wellicht dat de Vader van de
genoemde Evert uit die streek kwam. Ik ben heel benieuwd, dank u alvast voor de
medewerking. En groet u vanuit het Brabantse land.
Om vervolgens af te sluiten met:
Ik heb wat rondgezocht in de archieven van de NH Kerk van Neede (Doop, Trouw en
Lidmaat boeken) maar geen aanknopingspunten gevonden met uw Elshoff tak. Ook in
Gendt heb ik wat gezocht. De namen die daar opduiken komen hier bij de Elshoffen niet
voor: Geen Evert, Jacoba, Wilhelmus, Gerardus. Wel heb ik gezien dat zowel hier als in
Gendt naar willekeur de naam met zowel f als ff geschreven wordt. Ik kan u dus niet aan
een link helpen.
Kunstmest distributiezegels.
In het archief zijn een aantal kunstmest distributiezegels uit
1942 aangetroffen. Dat zal dan wel met de oorlog te maken
hebben. Maar nader onderzoek leverde op, dat er reeds in
de loop van 1939 sprake is van ernstig veevoeder en
kunstmest tekort. Aan het einde van dat jaar werd de
distributie van kunstmest ingesteld, zoals in onderstaand
krantenbericht te lezen is:
Nieuwsblad van het Noorden : 09-10-1939
DISTRIBUTIEREGELING VOOR KUNSTMESTSTOFFEN. Treedt heden in werking.
De minister van Economische Zaken maakt bekend dat met ingang van heden in
werking zal treden een distributieregeling van kunstmeststoffen met uitzondering van
kalkmeststoffen. De centrale leiding van de kunstmestdistributie berust bij het Kunstmest
distributiebureau gevestigd te 's-Gravenhage, terwijl tevens is ingesteld een commissie
van advies voor de distributie van kunstmeststoffen. Het verkopen en afleveren van
kunstmeststoffen is met ingang van heden nog slechts toegestaan aan hen, die bij het
Kunstmestdistributiebureau zijn ingeschreven.
De afgebeelde zegel was goed voor 20 Kg zuivere kalie K2O.
De zegels, ook bonnen genoemd, werden gebruikt om een hoeveelheid kunstmest te
reserveren bij een leverancier naar keuze. Er waren naast de bonnen voor zuivere kalie
ook bonnen voor zuivere stikstof (N) en zuiver fosforzuur (P2O5).
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Berend Jan Bouwman, toen woonachtig op het adres E51, leverde de zegels in bij de
Coöperatieve Aan- & Verkoop Ver. Noordijk. Berend Jan Bouwman woonde toen op De
Ligtenbarg, tegenwoordig is dit Bliksteeg 5. En M.J. (Mariens) Poelert zette voor
ontvangst een stempel en een handtekening op het aanvraagformulier. Op de
achterkant van dit formulier werd bijgehouden wat er daadwerkelijk afgeleverd werd.
Berend Jan Bouwman leefde tot 1944. Zijn zoon, Arend Jan, kocht in 1946 de boerderij
aan de Diepenheimseweg.

De Bouwman aan de Diepenheimseweg.
De boerderij, die we nu de Bouwman noemen, is rond 1930 gebouwd door Antonie
Willem Wanink. Antonie Willem Wanink woonde daarvoor op Zwaleman met als
huisnummer E115. Hij woonde daar samen met zijn moeder Aaltjen Leerink, de weduwe
van Jan Willem Wanink en zijn halfzuster Henders. Gerard Eertink was er in 1919 na
zijn huwelijk met Henders bij-ingetrouwd. Aaltjen Leerink is in 1927 overleden en zal dus
niet meeverhuisd zijn.
Dat Antonie Willem van Zwaleman kwam en dat mogelijk ook zijn roepnaam was, blijkt
ook nog eens uit de uit 1939 stammende prijslijst van de elektriciteitsaansluitingen in het
Noordijkerveld, waar hij als Zwaalman aangeduid werd. In die tijd was het huisnummer
E259. Antonie Willem Wanink leefde tot 1945. Daarna is in 1946 de boerderij verkocht
aan Arend Jan Bouwman.
Het huisnummer E259 vinden we ook terug op de kaart van de meesters Nijhof en
Boswinkel. Op die lijst zien we zowel G. Eertink met huisnummer E259 als Bouwman
met E259a. Gerhard Eertink en zijn vrouw Henders Wanink waren blijkbaar tot aan hun
overlijden bij Bouwman in blijven wonen. Henders is in 1955 overleden en Gerhard in
1961. De overlijdensbrief van G. Eertink is opgesteld door Arend Jan Bouwman.
De zoon van Arend Jan Bouwman, Berend Jan (Jan) is in 1957 getrouwd met
Lammerdina (Dina) Mengerink. Dina was een nicht van Hendrik Mengerink, die
getrouwd was met Geertruida (Trui) Eertink. Trui was weer een zuster van Gerhard
Eertink, die al op de boerderij aan de Diepenheimseweg woonde. Jan en Dina zijn
allebei in 2020 overleden, nadat ze in 2017 nog hun 60 jarige huwelijk mochten vieren
en op een bezoek van burgemeester Joost van Oostrum zijn getrakteerd.
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De klas van Meester Leerink.
Wie zaten er 40, 50 en 60 jaar geleden bij Meester J. C. Leerink in de klas? Aan de
hand van door de meester zelf bewaarde klassenfoto's uit resp. 1981, 1971 en 1961
moge dat duidelijk worden. Onder de foto's zijn de namen van de leerlingen vermeld,
zoals die door hem zelf aan de foto's zijn toegevoegd.

1981 van links naar rechts
Achter: Meester Leerink, Erik Ordelman, Gerbert Oonk, Paul Hulshof
Midden: Annet Geerdink, Herma Smeenk, Karin Ordelman, Mascha Zwierzinski,
Ronald Kreek
Voor: Hennie Ligtenbarg, Hermanda Temmink, Walter Markink, Harold Tijink

1971 van links naar rechts
Achter: Stijntje Meier, Frieda Boonk, Hennie Kolthoff, Alie Schukkink, meester Leerink,
Wiene Buter, Dinie Reurink
Midden: Gerrit ter Haar, Jan Wormgoor.
Voor: Arie Hulshof, Wim Enderink, Henk te Brinkhof, Henk Meddeler
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1961 van links naar rechts
Achter: Jenny Wilbrink, Bets Markink, Rika Hogeman, meester Leerink,
Willemien Kurz, Derk te Brinkhof, Annie Markink
Voor: Willemien Saaltink, Wim Reurink, Jannie Wanink, Henk Mengerink,
Minie Timmerije

De Noariker scholen, toen er nog geen Haarhoes was. Foto gemaakt door Bets Altena.
Naast de nieuwe B. Tormijnschool onze Oale Schole.
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Ontmoetingscentrum en spoorbaan op de Needse Berg.
Op het geologisch wandelpad in de Needse Berg staat een
oude kiepkar op een stuk rail tussen meters hoog gras en
onkruid. Vele jaren geleden daar geplaatst. Op een op de
kar geschroefde plaat staat vermeld dat het vehikel
eigendom is van de historische vereniging Oud Noordijk.
Waarom op die plek zomaar een dergelijk “historisch
monument” is geplaatst, zult u zich afvragen. Wij zullen u
uit de droom helpen. Om de passanten er op te attenderen
dat op de plek van de nu aanwezige kiepkar een complete
spoorbaan is gepland.
(Foto hiernaast afkomstig van de website
mooi-achterhoek.nl).
Deze spoorbaan verwijst naar het verleden toen op dezelfde plek dagelijks kiepkarren
zorgden voor vervoer van metsel en geelzand, alsmede kleigrond, hoofdzakelijk gebruikt
voor de steen- en pannenindustrie in Neede en omstreken. Een tweede plan in
voorbereiding is de bouw van een educatief en toeristisch bezoekerscentrum in
Ordelmanszandkuil aan de Bergweg. Hoe zien beide plannen er in werkelijkheid uit?
Er is nog weinig zichtbaar Het enige wat tot op heden is aangeschaft zijn een aantal
spoorrails en enkele kiepkarren, die destijds met gemeenschapsgeld alvast werden
gekocht. Ergens veilig opgeborgen tot het moment van gebruik daar is.
Bezoekerscentrum
Waarom een bezoekers en informatiecentrum in de Needse Berg? Het is een uniek
geologisch/historisch gebied met hoge natuurwaarde. Bovendien liggen ergens veel
geologische verschijnselen op een korte afstand bij elkaar. De opeenhoping van deze
bijzondere verschijnselen en de hoge potentiële belevingswaarde maken het
aantrekkelijk om te proberen het gebied voor het publiek beter te ontsluiten. De
verschijnselen op de Needse berg, de vondsten die in de klei gedaan zijn en de
wetenschappelijke gegevens die verzameld zijn bieden zeer veel aanknopingspunten
voor een spannende en aantrekkelijke presentatie.

Plan voor een ontmoetingscentrum in de Ordelmanskoele
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Een bezoekers- en informatiecentrum in de Ordelmanskoele is een prima uitgangspunt
met daarbij het smalspoor als verbindende factor. Deze “koele” was eigendom van de
familie Ordelman uit Neede. Het gewonnen metselzand werd gebruikt bij de
woningbouw in Neede en omstreken. In de beginjaren werd het zand met paard en
wagen vervoerd. Tot voor kort herinnerde de laatste aan de Bergweg staande en in
verval zijnde droogovenloods aan deze industrie. De loods is onlangs helaas
afgebroken. Het ontmoetingscentrum moet een unieke toeristisch-recreatieve
voorziening worden, die een belangrijke toeristische impuls voor Neede betekent. Geen
kermisattractie maar een moderne aantrekkelijke presentatie op basis van geologische,
archeologische en historische gegevens. En voor wie is het gepresenteerde
interessant? Voor de lokale en regionale bevolking, de in natuur en cultuur
geïnteresseerde dag- en verblijfstoeristen, scholen en speciale groepen,
amateurarcheologen en specialisten op dit terrein.
Smalspoorbaan
Het smalspoorbaanplan maakt de Needse Berg en directe omstreken uitdagend
toegankelijk. Vanaf de Oale Schole in Noordijk loopt het traject tot restaurant De Olle
Mölle aan de Diepenheimseweg. Het ontwerp kent een aantal in- en uitstapplekken,
rustplekken bij bezienswaardigheden, misschien “ergens” een plek voor een natje en
een droogje en uiteraard een bezoekersstop bij het ontmoetingscentrum in
Ordelmanskoele. De spoorbaan krijgt in het huidige plan een lengte van circa 4
kilometer. De grote lijnen en uitgangspunten staan op papier. Overleg met allerlei
instanties zit nog in de beginfase en dat geldt ook voor de gesprekken over
grondverwerving. Dat laatste is geen gemakkelijke bezigheid. Met name de particuliere
grondeigenaren fronsen de wenkbrauwen als het onderwerp gronden verkopen of
verpachten aan de orde komt. Meevaller is wel dat een groot deel van de benodigde
ondergrond voor de spoorbaan eigendom is van de gemeente en er wordt stilletjes van
uitgegaan dat het gemeentebestuur niet het onderste uit de kan vraagt. Ook is een
(klein) deel van het benodigde spoorbaanmaterieel al gekocht maar er wordt nog
gezocht naar 6300 meter spoorstaaf en aanverwant materieel. Ook de benodigde twee
locomotieven zijn er nog niet. Het moge blijken dat het totale kostenplaatje nog niet
compleet is.
De route van het smalspoor
De smalspoorbaan wordt volgens plan 4,1 kilometer lang. De uitgestippelde route is in
grote lijnen als volgt:
Startpunt : De Oale Schole aan de Schoolweg in Noordijk
Via de Schoolweg naar de Stokkersweg, halverwege rechtsaf naar
de Wunnekerweg, even voor de afslag Harpersweg linksaf en
achterlangs de ijzergieterij richting Padvindersblokhut, daar links aanhouden en
over het bestaande pad (waar nu spoorrails met kiepkar staan) naar de
Kerkhofsweg,
dan linksaf naar het kruispunt (kerkhof Drostenkamp), oversteken naar de
Drostenkampweg tot afslag linksaf naar de Brummelweg (Ordelmanskoele)
daarna via het Beukenbos terug naar de Drostenkampweg, oversteken naar
de Hontjerweg en dan rechtsaf naar de Olde Mölle als eindpunt
Nog even naar het begin
Het is niet zo dat er nu pas interesse is voor educatieve en toeristische activiteiten in het
Needse Berg gebied. Maar het bleef wel beperkt tot initiatieven uit de bevolking. Woudy
de Olifant werd in 2e Ordelmanskoele gebouwd, er kwam een speelparcours voor de
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(school-)jeugd en nog niet zo lang geleden werd de uitkijktoren op de Needse Berg
geplaatst. Ook werd een geologisch wandelpad gerealiseerd. Dit pad verdient een
“opknapbeurt”.

De stand van zaken.
Het plan om de educatieve en recreatieve waarde van de Needse Berg op te krikken
met de bouw van een bezoekers/informatiecentrum en een smalspoorbaantje is nog
steeds actueel. Tenminste als de grote initiator achter dit plan, oud-wethouder Gerrit ten
Hoopen, zijn zin krijgt. Hij is al jaren bezig het gemeentebestuur, de provincie
Gelderland en veel andere instituten te interesseren voor deze plannen. Geen
eenvoudige zaak naar blijkt. Volgens ten Hoopen zijn de afgelopen “Needse” jaren ook
werkgroepen actief met de voorbereidingen bezig geweest. Datzelfde geldt voor
medewerkers bij eerst de gemeente Neede en later de gemeente Berkelland. Ook zij
lieten er regelmatig hun licht over schijnen.
Gerrit ten Hoopen zegt dat het plan in de wachtstand staat. De gemeente Berkelland is
bezig met een inventarisatie van alle plannen, suggesties en ideeën die er op het terrein
van recreatie en toerisme binnen de gemeente leven. Hoever het daarmee is? De
inventarisatie is bijna klaar en wordt binnenkort door de opsteller op het gemeentehuis
afgeleverd. Ten Hoopen en de zijnen hebben echter nog genoeg werk te doen. Zo
vraagt de financiële onderbouwing van de plannen nog de nodige inzet. De aanleg van
de spoorbaan en het informatiecentrum vraagt een investeringsbedrag van minimaal
anderhalf tot twee miljoen Euro. Dekking van dit bedrag is nog niet aanwezig. Ook over
de wijze van exploitatie moet nog een concreet plan worden gemaakt. Dit plan dient ook
voorzien te zijn van een financiële paragraaf waarin de jaarlijkse kosten/opbrengsten
zichtbaar zijn. Eerst dan is het plan compleet. Navraag bij de gemeente maakt dat extra
duidelijk. Een woordvoerder laat weten dat de gemeente voor wat dit plan betreft een
afwachtende houding aanneemt “omdat zich officieel nog geen initiatiefnemer heeft
gemeld met een concreet uitgewerkt plan”, zoals letterlijk wordt gezegd. Zodra dat wel
het geval is zal de gemeente in een oriënterend en verkennend gesprek gaan met de
initiatiefnemer over de plannen en ook over een eventuele rol van de gemeente daarin.
Er is dus nog volop werk aan de winkel voor ten Hoopen en de zijnen voordat een
uitgewerkt plan, met de nadruk op concreet en voorzien van een investerings- en
exploitatieparagraaf, bij de gemeente op tafel ligt.
Op de goede weg
Ten Hoopen is nog steeds positief gestemd. Het geloof is bij hem nog volop aanwezig.
Maar dat uitvoering niet van vandaag op morgen aan de orde is, daarover is hij ook
duidelijk. Hij beklemtoont dat nog een weg te gaan is voordat een concreet afgerond
plan op tafel ligt. “Ik heb nog het gevoel dat we met een prachtig plan bezig zijn. We zijn
op de goede weg, laat ik het zo formuleren” zegt hij. Bij de verdere invulling heeft hij
echter hulp nodig. Hulp van mensen, die wat kunnen toevoegen en die bereid zijn hun
kennis beschikbaar te stellen en er tijd in te stoppen. Alleen dan is het mogelijk om een
concreet en volledig plan binnen redelijke termijn beschikbaar te krijgen Daarna kan het
overleg met de gemeentelijke overheid gestart worden en verschijnt er licht aan de
horizon. Als dat doel op voorhand niet bereikt kan worden is er maar één andere weg en
dat is definitief stoppen. Al het werk dat is verricht is dan vergeefs geweest. Doodzonde,
aldus ten Hoopen, die hoopt op een doorstart. Geïnteresseerden kunnen zich bij hem
melden. Mailadres: g.ten.hoopen1@kpnplanet.nl. Op dit adres kan ook meer informatie
worden verkregen.
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Old Noariks kranten nieuws.
Wat stond er 50, 75 en 100 jaar geleden aan nieuws over Noordijk in de krant. 50 jaar
geleden, in 1971 werd in Noordijk hoofdzakelijk de GOC, de Geldersch- Overijsselsche
Courant gelezen. 75 jaar geleden, in 1946 en 100 jaar geleden, in 1921, was dat de
Lochemsche Courant, dan wel de Borculosche Courant. In het archief in Zutphen zijn
deze kranten op microfiches in te zien. Ook is het tegenwoordig mogelijk om via de
website www.delpher.nl in oude kranten te zoeken. Daar zijn meer kranten te bekijken,
dan alleen de hiervoor genoemde. Jan Krooshof, Joop Seebus en Wim Meerman
hebben het volgende “oude” krantennieuws voor u gevonden. Bij de weergave zijn
toelichtingen en samenvattingen schuingedrukt weergegeven.

Vijftig jaar geleden in Noordijk uit de krant van 1971.
In de Tubantia van 13-2-1971 werd de herkomst van de naam Neurink onderzocht. In
dat verhaal komt ook Noordijk voor: terwijl het ten noorden van Neede liggende, in 1329
vermelde Nortwich, nu Noordijk heet.
In de Tubantia van 05-01-1971 stond:
Echtpaar Wormgoor in Neede 65 jaar getrouwd
Morgen hopen Gerrit Jan Wormgoor (87) en Gerritdina Wormgoor-Dieperink (85),
Hilversweg 2 in Noordijk, de dag te herdenken dat zij 65 jaar geleden in het huwelijk
traden. De bruid is geboren in Rietmolen,
de bruidegom in Noordijk op Vonderman
[de Voort 2] . De heer Wormgoor is tot
1963 klompenmaker geweest, maar moest
toen door ziekte zijn werkzaamheden
staken. Na zijn schooltijd, begonnen als
boerenknecht, leerde hij het
klompenmakersvak bij Stikkers in Noordijk.
In 1906 vestigde hij zich als zelfstandig
vakman in de Ruwenhof in Neede. In
1912 ging het echtpaar Wormgoor wonen
in het boerderijtje Weisman in Noordijk,
waar het nog steeds woont, al is er na de
verbouwing wel zo het een en ander aan
veranderd. De heer Wormgoor maakte
van 1 december 1933 tot 1 december
1949 deel uit van de Needse gemeenteraad, eerst als vertegenwoordiger van de
Vrijzinnig Democratische Bond en na de
bevrijding in 1945 voor de Partij van de
Arbeid. Vanaf 1939 maakte hij deel uit van
het bestuur van de N.H. kerk, acht jaar als
ouderling en daarna nog tien jaar als lid
van de kerkvoogdij. Ook was hij 30 jaar lang bestuurslid van de Coöperatieve
Boerenleenbank Noordijk en een aantal jaren bestuurslid van de Coöperatieve
Zuivelfabriek De Eendracht in Borculo. Mevrouw Wormgoor heeft vele jaren een
werkzaam aandeel gehad in de plaatselijke vrouwenvereniging. Beiden genieten een
goede gezondheid. Morgen zullen zij samen met hun drie kinderen en zes kleinkinderen
in zaal Hassink recipiëren.
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Er is het jaar door veel nieuws te lezen over de Noordijkse klootschietersvereniging
KV Noordijk, zoals in de Tubantia van 11-01-1971: De kampioenschappen van de
Nederlandse Klootschietersfederatie (NKF) zullen 17 en 18 april in Noordijk bij Neede
worden gehouden op een straatbaan, een grasveldbaan en een zetbaan. De NKF telt
behalve de AKF als lid de Losserse Klootschietfederatie, de klootschietbond MiddenTwente en de bond Noord-Twente. Van alle aangesloten organisaties zullen de beste
schutters en teams naar Noordijk worden afgevaardigd. Verwacht wordt, dat ruim 400
deelnemers aanwezig zullen zijn. De AKF organiseert dit toernooi. Het AKF-bestuur
heeft gistermorgen tijdens een speciale federatievergadering een organisatiecommissie
gevormd. Tot voorzitter van deze commissie werd benoemd de heer B. Cornelese uit
Eibergen, terwijl de heer H. Poelert uit Noordijk het secretariaats- en
penningmeesterschap op zich neemt.
De overige berichten over het klootschieten m.b.t. Noordijk worden hieronder
samengevat weergegeven:
De Achterhoekse Klootschieters-Federatie heeft op zaterdag 13 maart 1971 direct na de
wedstrijden van het laatste competitietoernooi, dat werd gehouden in de buurtschap
Dijkhoek (Borculo), de kampioenen van het seizoen 1970/’71 gehuldigd. In de D en E
klasse waren dit teams van de vereniging Noordijk.
Op 17 en 18 april 1971 werden in Noordijk door de AKF, de Achterhoekse Klootschieters
Federatie, de Nederlandse kampioenschappen georganiseerd. De wedstrijden werden
gehouden op drie uitstekende banen, uitgezet in de mooie omgeving van de Needse
Berg en Noordijk. Elke schutter mocht op de drie banen vijf schoten plaatsen. De
straatbaan telde het grootste aantal deelnemers, namelijk ruim 400. de zandbaan
ongeveer 250, de zetbaan ongeveer 150 schutters. De kampioenen werden gehuldigd
in café Hassink. Alleen de Noordijker successen worden vermeld: in de Klasse A werd
Noordijk A derde met 48-48, 48 schoten en 48 meter. En in de Klasse D werd Noordijk D
eerste met 52-02, 52 schoten en 2 meter.
Ruim 300 klootschieten uit de Achterhoek en Twente hebben zaterdag deelgenomen
aan het slottoernooi van de Achterhoekse Klootschieters Federatie. De ruim 80 ploegen
schoten op vier parkoersen, terwijl daarnaast nog een straatbaan en een grasbaan
aanwezig waren. Het toernooi werd besloten met een feestavond, waar alle kampioenen
van het afgelopen seizoen werden gehuldigd. De parkoersen waren uitgezet in de
omgeving van Noordijk, de Needse Berg en het Noordijkerveld; de twee banen op het
gemeentelijk sportpark de Kronenkamp. Noordijk verwierf een derde plaats in de
klassen B-2, D en E.
Ook de Noordijkse touwtrekkers haalden in 1971 regelmatig de krant zoals op 4
februari: De touwtrekverenigingen uit de Gelderse Achterhoek, Twente en de Veluwe,
die zich hebben verenigd in de Nederlandse Touwtrekkers Bond, ontplooien de laatste
maanden grote activiteiten. Het winterseizoen, dus de „rustperiode” is aangebroken,
maar het schijnt, dat deze sport 's winters nog intensiever wordt beoefend dan ’s
zomers. Er wordt hard gewerkt om de conditie op peil te houden en daarvoor heeft de
NTB een wintercompetitie samengesteld. De manege in Voorst zal zaterdag een ware
invasie van touwtrekkers te verwerken krijgen, want voor het vierde indoortoernooi
hebben ruim 30 ploegen ingeschreven.
Zowel Noordijk als Buurse zullen bij de zestallen met twee teams verschijnen. Ook het
jeugdteam van Noordijk zal deelnemen.
Noordijk wist verrassend Buurse te verslaan, dat daardoor in de lopende competitie de
eerste verliespunten opliep. In poule B werd Noordijk tweede, hetgeen ook voor de
jeugd van Noordijk het geval was.
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Op 16 maart 1971 werd het winterseizoen afgesloten met een indoortoernooi in de
manege Rutbeek bij de camping Twente.
Op 18 april 1971 startte het nieuwe touwtrekseizoen op camping De Poppe in Holten,
waar de Nederlandse touwtrekkersbond het nieuwe seizoen startte met een toernooi
voor de 640 kg. klasse, de catchklasse en de jeugd.
De buurtschap Noordijk had in de jeugdklasse een zeer sterk team op de been
gebracht, dat nota bene de bekende Caesarspreuk „Ik kwam, zag en overwon” in
praktijk bracht. Ongeslagen behaalde men de hoogste plaats.
Noordijk werd winnaar in de nieuwe catchklasse. Maar viel in de 640 kg. klasse buiten
de prijzen toen in juni in Eerbeek het vierde toernooi van de competitie werd gehouden,
Van VV Noordijk, de Noordijker
voetballers, was er in 1971 in de krant
niets te vinden. Tenminste voor zo ver
het de heren betrof. De dames werden
wel vermeld, zoals op 20 september 1971
in de Tubantia:
Reutum dames voetbalkampioen
De damesvoetbalcompetitie van dit
seizoen is ten einde. Er werden zeven
wedstrijden gespeeld en al die zeven
wedstrijden werden gewonnen door de
ploeg van Reutum. Voor haar dus de
beker, die zaterdagavond in café
Hassink in Noordijk werd uitgereikt. Op
de feestavond die ter gelegenheid daarvan werd gehouden, verleende het Berg Combo
medewerking. Na Reutum eindigden resp. de ploegen van Noordijk, TM Haaksbergen,
DVV Haaksbergen, KLM, GFC, Noordijk II en Ter Weeme.
Op 21 augustus 1971 was er op het veld van DOS19 in Denekemp een selectiewedstrijd
van het Oostnederlands dameselftal. Dit team kwam zaterdagmiddag 4 september in het
stadion Diekman uit tegen de damesploeg van Westfalen, als onderdeel van het
programma rond de marathon. Voor de selectiewedstrijd zijn dames uitgenodigd van Go
Ahead Eagles, OSV ’31, GFC, DOS '19 en UD (clubs aangesloten bij de voetbalbond),
alsmede van Noordijk, Reutum, Fablo en Dubbeldekkers.
Inbraak Coöperatie Noordijk:
Tubantia 26 augustus 1971
NEEDE – Vannacht is ingebroken in
het gebouw van de Coöperatie
in Noordijk. Een brandkast werd op
vakkundige wijze opengebrand en
enkele duizenden guldens werden
eruit ontvreemd. Ook namen de
inbrekers sigaretten mee. Zij zijn
binnen gekomen door een ruit aan de
achterzijde van het gebouw in te slaan.
Van de daders is nog geen spoor. De
politie heeft een onderzoek ingesteld.
De coöperatiewinkel, plaats van delict m.b.t. de gestolen sigaretten.
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Muziekvereniging Concordia kwamen we in de krant van 1971 twee keer tegen in
aankondigingen van uitvoeringen:
30-01-1971: Noordijk HASSINK, zaterdag 7:30 uur uitvoering muziekver. Concordia
m.m.v. de toneelclub P.J.G.O. met het blijspel “De onbekende wereld”.
16-10-1971: Noordijk ZAAL HASSINK 7.30 uur Concert door vier gezamenlijke
muziekverenigingen van Neede.
Te koop: Diverse Noordijkers boden gedurende het jaar 1971 in de krant diverse
onderwerpen te koop aan, zoals:
30-3-1971: Te koop: Reepincher, reu, bruin. Lief in huis en voor kinderen. Wiegerink,
Schoolweg 9, Noordijk. Neede.
16-4-1971: Ruime seizoenplaatsen zomerhuisjes voor 26-6, na 1-8, groepsverblijf 40
pers. Bondscamping „D’n Eversman”, Noordijk-Neede.
23-04-1971: Te koop VW 1500 Kever bj. ’68, le eigenaar i.z.g.st. J. Vrieze, Waninkdijk 2,
Noordijk, Neede.
5-5-1971: Aangeb: nest Siamezen Blue Points met stamboom. Goede afstamming.
Ingeënt, zindelijk. Ideale huisgenoten op een flat. Elsmansdijk 11, Neede,
en te koop: Rotweiler, teef bij C. Bannink, Borgersteeg 3, Noordijk, Neede.
Het Parool 11-08-1971: Achterhoek aangeb.: geheel verbouwd BOERDERIJTJE met of
zonder grond, mooi en rustig gelegen omgeving Neede. J. Vrieze, Waninkdijk 2,
Noordijk, Neede.
19-08-1971: Te koop jonge Fretten bij Joh. Hiddink, Bliksteeg 4, Noordijk Neede.
1-10-1971: Te koop kleurkanaries, gele roodrug parkieten, Bourks, grasparkieten h.
blauw, Eng. afstamm., diamantduifjes, diamant vinken, binsenastrildes en Jap.
meeuwtjes. B. Wormgoor, De Voort 2, Noordijk, Neede.
16-10-1971: Aangeb: grote partij lekkere eetaardappels f 10 per mud franco. E. J.
Markerink, „Beinzink”, Uitslagdijk 6, Noordijk, Neede.
Persoonlijke successen: Noordijkers geslaagd voor het Muloexamen, te weten de
dames A. Markink en E. J. Peterkamp en de heren H. D. Markink en A. Bouwmeester.
Op 2 februari 1971 stond er in de Tubantia een uitvoerig bericht over een ernstige
overstroming waardoor de Achterhoek, en ook Noordijk, toen 25 jaar geleden, werden
getroffen. In de krant van 1946 waren we dat niet tegengekomen. Daarom nemen we
iets van die berichtgeving alsnog op onder de volgende categorie.

Uit de krant van 1946
Blijkbaar was het in 1946 in Noordijk erg rustig. Er is tenminste in de kranten van dat
jaar weinig nieuws over Noordijk te vinden. Neede kreeg een nieuwe burgemeester, en
dat werd toen natuurlijk ook de burgemeester van Noordijk. Verderop is dat bericht te
vinden.
Maar zoals hierboven gemeld, was er wel sprake van ernstige wateroverlast:
9, 10 EN 11 FEBRUARI 1946, Achterhoek getroffen door ernstige overstromingen.
Vanaf 29 januari was er veel regen gevallen. Zo werd in het stroomgebied van de Berkel
in Lochem 161,2 mm en in de kreis Ahaus 190,2 mm neerslag gemeten. Daardoor
waren de kades en de dijken rond de Berkel zodanig verzadigd, dat er op meerdere
plaatsen gaten ontstonden. Ook Neede had zwaar te lijden en in Haarlo was het ook al
in letterlijke zin één pot nat. In Neede kwam het water onder de spoorbaan door en zette
de Stationsweg en de Wheemerstraat blank tot ongeveer bij het postkantoor. Vrijwel het
gehele centrum stond blank.
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In Noordijk werden vele boerderijen, waar de klompen op de deel dreven,
ontruimd.
Gelukkig begon op 11 februari het water weer te zakken. Maar, waar in de net afgelopen
oorlog de bruggen over de Berkel gespaard waren gebleven waren er nu diverse door
het watergeweld vernield. Diverse brughoofden waren weggeslagen.

Beelden van de overstroming van het stroomgebied van de Berkel (en de Bolksbeek en
de Schipbeek) in februari 1946. Linksboven het boerderijtje Meerman of ter Meer,
rechtsboven Prinsen in Haarlo, daaronder een doorgebroken dijk van de Berkel en
kijkers bij het kruiende ijs. En daar weer onder moeizame transporten in deze barre
tijden.
In het Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant werd over de installatie van
de nieuwe burgemeester op 14 oktober 1946 het volgende vermeld:
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NEEDE. INSTALLATIE BURGEMEESTER. Aan de installatie van burgemeester J. C. J.
Mens, welke a.s. Zaterdagmiddag zal plaatsvinden, zal op bescheiden schaal eenigen
luister worden bijgezet. Een tiental personen uit verschillende deelen der gemeente zijn
aangezocht om een comité van ontvangst voor dezen dag te vormen, n.l. de heeren
dokter J. A. Gellicum, F. J. Bokdam, E. Damstra, G. A. ter Weeme, A . Izaks, H. Stevens
en J. Kistenmaker HWzn. (Dorp), Pastoor J. B. Pothof (Rietmolen), H. J. Ebbekink
(Lochuizen) en H. Reurink (Noordijk).
Het programma zal waarschijnlijk als volgt zijn opgesteld: 2 uur: Ontvangst van den
Burgemeester met zijn familie aan de grens der gemeente door het comité uit de
burgerij. 2.30 uur: aankomst bij het gemeentehuis, waarna in een buitengewone zitting
van den gemeenteraad de installatie zal worden verricht door loco-burgemeester H. W.
Sprick. Bij het gemeentehuls zal muziek aanwezig zijn, terwijl na afloop van de installatie
burgemeester Mens de burgerij zal toespreken vanaf het balcon van het gemeentehuls.
Tenslotte zal de burgemeester met zijn familie een receptie houden van 4.30 - 5.30 uur
in café „De Halve Maan", waar iedereen gelegenheid heeft de nieuwe burgemeester te
begroeten.
Burgemeester Mens is in 1953 overleden tijdens de festiviteiten, die in Neede plaats
vonden na een succesvol optreden van muziekvereniging Crescendo in Oostende.
In het Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant van 31-12-1946 stond, dat
o.a. H. J. Stikkers (Noordijk) geslaagd was voor het diploma machineschrijven 140
aanslagen. Het ging hier om Hendrika Johanna Stikkers, beter bekend als Dika Eskes,
die in 1956 met Bets Boonk is getrouwd.
In het Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant van 3 december 1946 was
er aandacht voor een uitvoering van onze nog jonge muziekvereniging Concordia:
De muziekvereeniging „Concordia" gaf Zaterdagavond voor een stampvolle zaal van
café Hassink te Noordijk een muziekuitvoering. Vooraf sprak de voorzitter, de heer H.
Timmerije, een kort
openingswoord, waarbij hij in het
bijzonder de burgemeester, de
heer J. C. J. Mens, verwelkomde,
die met zijn echtgenoote van
belangstelling blijk gaf. Hierna
werd een uit 7 nummers bestaand
programma onder leiding van
directeur H. Menkhorst Jr. uit
Eibergen vlot afgewerkt. Het viel
ook nu weer op, dat men goede
vorderingen heeft gemaakt.
Daarna werd door de toneelclub
een aardig blijspel opgevoerd,
getiteld „Politiezaken". Het deed
de zaal telkens schateren van den
lach. De vertolking was over het
Concordia rond 1946.
geheel uitstekend. De regisseur,
de heer Leerink, kon in alle opzichten tevreden zijn.
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Uit de krant van 1921
Bij een zoekactie met Noordijk als zoekterm via de database van Delpher was er maar
weinig over het dorp Noordijk gevonden. Het blijft beperkt tot wat benoemingen. Wel
worden er veel mensen gevonden, die Noordijk als achternaam hebben, zoals een
boekhandel van E. Noordijk aan de Bankastraat nr.14a in Den Haag. En dan duikt er
nog een boot op met de naam SS Noordijk. Het schip voer zowel op Oost Indië als op
Amerika. Van een van de vaarten dook een merkwaardig verhaal op, dat zich tijdens de
eerste wereldoorlog afspeelde en verderop opgenomen is.
Op 17 maart 1921 stond in het Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant
dat er alhier door de keurmeesters 12 stieren werden gekeurd. Slechts 5 stieren werden
goedgekeurd, waaronder de dieren van W. Geerdink en G. H. Geerdink uit Noordijk,
terwijl de 7 andere exemplaren afgekeurd werden.
In De Graafschap-bode van 25 maart 1921 was te lezen, dat er onder voorzitterschap
van den heer G.J. Griemelink, een algemene vergadering der Coöperatieve Boterfabriek
„De Eendracht" is gehouden. Tijdens deze vergadering is onder meer G.W. Hennink uit
Noordijk tot commissaris gekozen.
Na toelichting door den directeur, den heer Zwart, werd aan het Bestuur machtiging
verleend tot het voorbereiden van een waardige herdenking van het 25-jarig bestaan der
vereeniging in 1922.
Enige cijfers: Per 100 Kg. melk werd ƒ 8.79. uitbetaald terwijl nog ƒ 0.13 per 100 Kg. op
het ledenkapitaal werd bijgeschreven. Voor de boter werd gemiddeld ƒ 2.94 per Kg.
ontvangen, tegen ƒ 3.25 in 1919.
In de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant van 10 mei 1921 is er aandacht
voor de in Neede te houden Land- en Tuinbouwtentoonstelling Neede. Verschenen is
het programma van de Nationale Land- en Tuinbouwtentoonstelling, welke zal gehouden
worden te Neede (G.) op Vrijdag en Zaterdag 5 en 6 Augustus a.s. De tentoonstelling zal
plaats vinden op het uitgestrekte terrein nabij „Mariahoeve" in de nabijheid van het
station te Neede, welk terrein is afgestaan door den heer F. G. Osterhaus, voorzitter van
het bestuur der tentoonstelling. Er zijn diverse commissies ingesteld, waarbij de
volgende Noordijkers een rol spelen:
de heer G. L. Rutgers is voorzitter van de commissie Landbouwgewassen en de heer
J. C. ten Cate is voorzitter van de commissie Landbouwwerktuigen en Gereedschappen.
In het Twentsch dagblad Tubantia en Enschedesche courant van 20 juli 1921 stond
dat in de vergadering van den RAAD der Gemeente NEEDE, gehouden op 18 Juli,
met algemene stemmen tot onderwijzer aan de school te Noordijk werd benoemd de
heer A. H, J. Vinkenborg, die al tijdelijk onderwijzer aan de dorpsschool was.
Op 30 augustus 1921 stond het volgende bericht in De Telegraaf: Te Noordijk is de
landbouwer V. van een ladder doodgevallen. Een dag eerder stond dat ook al in de
Tubantia. Vermoedelijk ging het om Gerrit Hendrik Voortman, die op 27 augustus 1921 is
overleden.
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Het Stoomschip de s.s. Noordijk
Zoekend naar Noordijk in krantenberichten duiken ook berichten op over het stoomschip
s.s. Noordijk. Soms ook met een dubbele d geschreven, hetgeen misschien meer voor
de hand ligt, omdat er in het Groningse Noorddijk een scheepswerf was en hier niet. Er
worden hier twee krantenberichten en een uitvoerig, maar volgens mij boeiend verhaal
met betrekking tot de s.s. Noordijk opgenomen.
In de krant Voorwaarts: sociaal-democratisch dagblad stond op 9 maart 1921 dat
K. V. J. B., 29 jaar, havenarbeider, alhier, wegens verduistering van een partij braadvet,
een stuk vleesch, een stuk kaas, een hoeveelheid mosterd en een paar blikjes
sardientjes uit de combuis van het s.s. „Noordijk ten nadeele van de N.A.S.M., 3
maanden gevangenisstraf, voorwaardelijk met 3 jaar proeftijd en onder bijzondere
voorwaarden heeft gekregen.
In de De courant van 30 maart 1918 stond dat S.S. „NOORDIJK” en „YILDRIM” in
beslag waren genomen: Nog is bericht ontvangen, dat de Nederlandsche schepen
„Noordijk” en „Yildrim”, die te Halifax lagen met ladingen salpeter, eveneens
gerequireerd zijn.
Avontuur van een Maastrichtse jongen aan boord van s.s. De Noordijk.
Te Maastricht; is na een vrij avontuurlijke reis in de ouderlijke woning teruggekeerd de
nauwelijks 16-jarige V. K. Zelf vertelt hij over zijn lotgevallen het volgende:
Hij werd aangemonsterd als lichtmatroos op het s.s. „Noordijk", dat 15 Mei l.l. uit
Rotterdam vertrok naar New York, om aldaar graan in te nemen. Dit was de eerste
zeereis van den jeugdigen zeeman. Dien 29sten Mei kwam men in New York aan, en na
een Week tevergeefs voor graan gewacht te hebben, vertrok de „Noordijk" naar
Galveston in Texas. Hier werd een lading graan aan boord genomen, maar toen bleek,
dat het graan voor Bordeaux bestemd was, weigerde de bemanning om voor dezelfde
gage te varen en verlangde het dubbele. Toen dit door den kapitein, op last der
maatschappij, geweigerd werd, liet de bemanning zich afmonsteren en vertrok de
„Noordijk", met een nieuwe bemanning. De 29 man der „Noordijk", waaronder
voornoemde V. K. vervoegde zich bij den Nederl. consul te Galveston, met het verzoek
om overtocht naar Nederland. Dit werd hun geweigerd, omdat zij zelf verlangd hadden
afgemonsterd te worden. Die bemanning is toen uit elkaar gegaan en de leden hebben
successievelijk plaatsing gevonden op verschillende schepen. Voor den 16-jarigen
jongen is het verblijf te Galveston, vooral toen de ontvangen gage opgeteerd was, een
heele dobber geweest en meer dan eens heeft hij den nacht moeten doorbrengen,
slapende op het strand. Van allerlei baantjes heeft hij er aan de hand gehad om aan den
kost te komen, zoals b.v. eenige dagen kelner spelen. Verder heeft hij dagen den post
van kajuitsjongen waargenomen op een kustsleepboot, maar toen de afwezige
kajuitsjongen, wiens plaats hij had ingenomen, ten tooneele verscheen, behoorde ook
dit baantje voor hem tot het verleden. Na nog eenigen tijd in Galveston rondgezworven
te hebben, waar hij den meesten steun van aldaar wonende Nederlanders genoot, vond
hij eindelijk een schip, waarop, hij zich liet aanmonsteren als „messroomboy." Het was
het Engelsche s.s. „Charterswell" dat graan aan boord had, geconsigneerd aan de
Fransche regeering.
Hoewel hij zich aan hetzelfde gevaar blootstelde, dat hij zou geloopen hebben, als hij op
de „Noordijk"' gebleven was, nam hij toch graag dienst op het Engelsche schip, daar hij
een bijna 4 maal grootere gage kreeg en trouwens, om daar uit Galveston weg te
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komen, zou hij zelfs met den „Vliegenden Hollander" gevaren hebben. De plaats van
bestemming was Le Havre. Na in Newport News kolen ingenomen te hebben, stoomde
men verder, toen, 28 dagen na het vertrek uit Galveston, de „ Charterswell" in den grond
geboord werd door een Duitschen onderzeeër, in de nabijheid den Sciliy Eilanden.
Hiervan vertelt V. K. het volgende: In het geheel kregen we een flink kwartier tijd om het
schip te verlaten. Toen we tegen 7 uur goed en wel een eind er vanaf geroeid waren,
doorboorden de Duitschers het schip met negen kogels. Spoedig was er van de heele
schuit niets meer te zien. Onze kapitein, die zag, hoe we naar de plaats zaten te turen,
waar ons schip in de golven was verdwenen, beurde ons wat op. Gaf ons ieder een
sigaret en vroeg, of we niet een mopje met hem wilden zingen, Dat deden we dan ook,
want merken lieten we den Duitscher er niets van dat we danig het land hadden. Toen
we weg wilden roeien werden we nog door de duikboot gepraaid. Ze vroegen aan den
kapitein, of ze ons soms een eind op sleeptouw zouden nemen, maar kalm wees onze
kapitein deze beleefdheid van de hand met een krachtig „No", dat door de matrozen
herhaald werd, en hierop begonnen we naar de 80 Km verafgelegen kust te roeien. In
onze boot bevonden zich, de kapitein meegerekend, 13 man; de andere 11 bevonden
zich in een andere boot. Tegen half één zagen we een Noorsch schip, we heeschen de
Engelsche vlag, maar werden niet opgemerkt, Omstreeks 3 uur ontmoetten we een
Fransch schip, dat een Fransche mijnenlegger bleek te zijn, die ons opnam en waar we
goed werden ontvangen. De mijnenlegger werd tegen acht uur gepraaid door een
Nederlandsch schip, dat 30 overlevenden van een getorpedeerde Belgische tankboot
aan boord bracht. Tusschen 5 en 6 uur kwamen we den volgenden morgen te Brest aan,
waar we zeer goed werden ontvangen. De kapitein ging naar den Engelschen consul en
het gevolg van dit bezoek was o.a., dat we 's middags naar een kleedingmagazijn
gingen, waar ieder van ons verstrekt werd wat hij noodig had.
In Brest toefden we tot den volgenden dag 6 uur, toen we naar St. Malo gingen, waar
we weer een dag gebleven zijn. Daar kwamen we op het Engelsche s.s. „Vera" en
vertrokken naar Southampton. Hier gingen we uit elkander. Sommigen moesten naar
Cardiff, anderen weer ik weet niet waar naar toe. Ik zelf moest naar Londen en kreeg
een brief mee voor het „Seamen's Home" aldaar. Den volgenden dag moest ik naar den
Nederlandschen consul, waar mij een paspoort versterkt werd en toen naar het „Permit
Office", waar ik alles, wat me overkomen was haarfijn moest navertellen. Daar kreeg ik
mijn gage uitbetaald, werd naar Tilbury gestuurd en hier ging ik op de „Batavier IV"
scheep naar Rotterdam. Dinsdag kwam ik om 4 uur te Rotterdam aan en landde te
middernacht in de ouderlijke woning aan, waar ik den heelen nacht door heb moeten
vertellen van mijn eerste zeereis. Op de vraag, of hij er nog aan denkt om weer te gaan
varen, zoolang de oorlog duurt, antwoordde hij: „Natuurlijk, wat dacht u dan? Zeker ga ik
weer varen en wel zou gauw mogelijk. Jammer, dat al mijn spullen in de pekel liggen."
Het is te hopen, dat zijn tweede reis dan wat minder avontuurlijk is.
Van de S.S. Noordijk is geen foto
gevonden. Wel van de S.S. Batavier IV.
Het is te verwachten, dat de S.S.
Noordijk er ongeveer net zo uitgezien
heeft. Van de S.S. Batavier waren er
meerdere, zoals de afgebeelde S.S.
Batavier IV, genoemd in bovenstaand
verhaal. Batavier was ook de naam van
de rederij waarvoor de schepen de zee
op gingen en dan met name op het
traject Rotterdam – Londen.
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Humor van het Achterhoekse platteland
90 jaar geleden, op 14 november 1931, stond in de krant “Het nieuws van den dag
voor Nederlandsch-Indië” het volgende Noordijkse voorval:
De eenige, nog ongehuwde zoon van den landbouwer Ten E. te Noordijk bij Neede,
aldus de Lochemsche Courant, was dezer dagen 's avonds nog niet thuis toen de
ouders zich ter ruste begaven, wat, als men op zekeren leeftijd is gekomen, wel eens
meer voorkomt. De ouders zetten daarom het avondeten voor den jongeling op tafel
klaar, waarbij ook eenige eitjes behoorden, die kracht zouden geven om 's anderdaags
met energie weer aan het werk te gaan.
Toen dan ook na eenigen tijd gestommel aankondigde, dat er leven in de keuken was,
klonk vanuit het bed de belangstellende vraag: „Jan, bun iej daor wier?", waarop „Jan"
kortweg antwoordde met „Jao". Dat sloot den weg naar verdere informaties af. Zelfs de
gewone vraag, hoe laat het toch al wel was, enz. bleef achterwege.
Hoe groot was echter de ontsteltenis toen weer wat later „de echte Jan" thuiskwam en
zijn boterhammen en eitjes reeds opgepeuzeld vond. Hij informeerde eens, hoe men er
toe kwam hem leege doppen klaar te leggen, waarop uitkwam, dat er een ander moest
zijn geweest, die op de vraag had geantwoord en die, na zijn honger gestild te hebben,
met stille trom en zonder verder iets onbehoorlijks te doen, weer was vertrokken.
Vermoedelijk hebben een paar jongens hier een grap uitgehaald, doch het is dan toch in
elk geval een vrij brutale grappenmakerij.

Leeg gegeten eieren.

Het nieuws is niet alleen in de twee genoemde kranten verschenen. Ook diverse andere
kranten besteden er aandacht aan. Blijkbaar werd het landelijk toch als iets bijzonders
gezien. Ik denk dat we er hier toch wel een beetje de schouders bij ophalen. Maar om
welke Jan ten E. zou het eigenlijk gaan? Zou het gaan om de op 13 augustus 1924 op
Klein Markert geboren Jan ten Elshof. Of om de op 1 mei 1923 op de Swenske geboren
Jan ten Elshof. Maar beide zijn in 1931 slechts 7 en 8 jaar oud. Te jong om thuis te
komen nadat de ouders zich naar bed hebben begeven. Dan misschien de op de
Swenske geboren Jan Hendrik ten Elshof. Hij is in 1900 geboren en zou dus ten tijde
van het voorval 31 jaar oud zijn. Maar hij is reeds in 1923 getrouwd met Janna Bekkink,
dus dan lijkt het in 1931 's avonds naar het ouderlijk huis terugkeren niet voor de hand
te liggen. Of misschien de in 1905 geboren Johan? Zou qua leeftijd kunnen.
Wie zou het zijn? Wie het weet mag het zeggen.
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Kafka in Noordijk
De schooltijd is de tijd die de meeste mensen zich goed kunnen herinneren. Je bent niet
alleen jong en in de stemming om nieuwe dingen te leren, maar het geheugen is nog
uitstekend en je neemt het leven zoals het komt. Het is dan ook geen wonder dat er veel
wordt geschreven over de schooltijd en alles wat daar bij komt kijken. Meesters en
juffrouwen maken grote indruk, getuige ook de vele namen van meesters die hier in
Noordijk school hebben gemaakt. Meester G.L. Rutgers, Berend Tormijn, Jansen, Nijhof,
Boswinkel, Eehrlig, Han Leerink, Ab Smeenk en Ron Ten Broeke, of bijvoorbeeld
momenteel meester Jesse.
Op dit moment zijn er ook juffrouwen die de rol van hoofd vervullen, zoals Mevrouw te
Lintelo. Het woord meester of juffrouw wordt tegenwoordig vaak gevolgd door de
voornaam, een gewoonte die vijftig jaar geleden nog ongehoord was. Noariker Joargang
nummer 10 is bijna geheel gewijd aan de vele jaargangen schoolgaande groepen,
compleet met veel foto’s van de leerkrachten, zoals de juffrouwen Schieven, de Vries,
Brinkers en Kwappert en nog vele anderen. Maar ook het gebouw waarin les gegeven
werd heeft vaak een onuitwisbare herinnering achter gelaten, niet in de laatste plaats
door de mooie platen aan de muur, zoals de aap, noot, Mies tekening van de grote
tekenaar en illustrator Cornelis Jetses. (1873 – 1955). Dat is hier in Noordijk niet anders,
waar waarschijnlijk ook de bekendste plaat van hem aan de muur hing.

Schoolplaat
Aap
Noot
Mies
van Cornelis Jetses

Wat heeft dat allemaal met Kafka te maken zal men zich nu afvragen. Terecht, want
Franz Kafka zat op school in het koninkrijk Bohemen, in de toenmalige OostenrijksHongaarse dubbelmonarchie en was geboren in Praag in 1883, in het huidige Tsjechië.
Maar hij was een schrijver, die vele belangrijke werken heeft nagelaten, ook over het
schoolleven. Eén daarvan is een kort verhaal over de dorpsschoolmeester. En in zijn
boek: “Das Schloss” ofwel “Het Slot”, speelt de dorpsschool een belangrijke rol.
Velen kennen hem waarschijnlijk van zijn belangrijke werk: “Het Proces” waarin hij op
een luchthartige toon vertelt over de belevenissen van de hoofdpersoon K. die in allerlei
onverklaarbare processituaties verzeild raakt en niet kan begrijpen, noch verklaren
waarom dat hem overkomt. Hiervan is dan ook de uitdrukking ontstaan van “een
Kafkaiaanse situatie”, welke tegenwoordig vaak genoemd wordt als zich onbegrijpelijke
situaties voordoen die verband houden met ondoorgrondelijke beslissingen, vooral van
ambtelijke instanties.
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Frans Kafka
Zijn werk “Het Slot” volgt eenzelfde patroon. Ook hier wordt

de hoofdpersoon slechts aangeduid met de letter K. zonder
dat wij de naam leren kennen. K. is een landmeter die uit een
ander land komt en als hoofd landmeter een aanstelling zou
krijgen in het dorp waar hij aankomt. De graaf van het slot
zou zijn kamerheer opdracht gegeven hebben om K. uit te
nodigen voor die positie. Maar aangekomen in het dorp,
waarvan evenmin een naam wordt genoemd, lijkt niemand
iets af te weten van een aanbieding voor een landmeter.
Uiteindelijk krijgt hij na een aantal bizarre ontmoetingen de
kans om beheerder te worden van de dorpsschool, waarbij hij de kachels moet opstoken
en de lokalen schoon houden. Samen met zijn vriendin Frieda, die hij in de herberg
heeft leren kennen, vormen zij een team dat het werk moet doen. Ook slapen zij in de
school, omdat hem de toegang tot de herberg ontzegd werd. Al snel komt hij echter in
conflict met de hoofdmeester, die hem verwijten maakt dat hij ook de kachels brandende
heeft willen houden met het brandhout uit de schuur bij de school. Van oudere inwoners
van Noordijk, die er in het verleden op de school zaten, hebben wij gehoord dat ook in
de Oale Schole de kachels een centrale rol speelden. Iemand had de taak om 's
ochtends voor dag en dauw de grote zwarte kachels op te stoken, zodat de klassen al
verwarmd waren als de kinderen in de winter op school kwamen. Moeilijk voor te stellen
in een tijd dat centrale verwarming de standaard is. Volgens de beschrijving in het boek
van Kafka leek die school wel een beetje op de Oale Schole, met twee klaslokalen en
een onderwijzer en een onderwijzeres. De beheerder woonde in het schoolgebouw, en
daarom beleven de hoofdpersonen K. en Frieda en hun twee assistenten een aantal
hachelijke momenten met de onderwijzer en de onderwijzeres. Een klein deel uit het
twaalfde hoofdstuk volgt hierna:
‘s Morgens ontwaakten zij allen pas toen de eerste schoolkinderen er al waren en
nieuwsgierig de plaats waar zij lagen omringden. Dat was onaangenaam, want ten
gevolge van de hitte, die nu tegen de morgen natuurlijk weer plaats had gemaakt voor
gevoelige kou, hadden allen zich tot op het hemd uitgekleed, en juist toen zij zich
begonnen aan te kleden, verscheen Gisa, de onderwijzeres, een blond, groot, mooi,
maar wat stijf meisje, in de deur. Zij was klaarblijkelijk op de nieuwe conciërge
voorbereid en had zeker ook van de onderwijzer al instructies ontvangen, want reeds op
de drempel zei zij: ‘Dat kan ik niet toestaan. Dat zou een mooie toestand worden. U
hebt alleen toestemming in het schoollokaal te slapen, maar ik heb niet de plicht in uw
slaapkamer les te geven. Een conciërgegezin dat tot in de morgen in zijn bed blijft
liggen, hu!’ Nu, daartegen zou wel iets in te brengen zijn, in het bijzonder met betrekking
tot gezin en de bedden, dacht K., terwijl hij met Frieda – de assistenten waren daarvoor
niet te gebruiken, op de grond liggend keken zij verbaasd de onderwijzeres en de
kinderen aan – haastig de brug en het paard aanschoof, er dekens overheen gooide en
zo een kleine ruimte vormde, waarin zij, beschermd tegen de blikken van de kinderen,
zich tenminste konden aankleden.
Rust hadden zij natuurlijk geen ogenblik, eerst keef de onderwijzeres omdat er in de
waskom geen fris water was; K. was net van plan geweest de waskom voor zich en voor
Frieda te halen, hij gaf dat plan voorhands op om de onderwijzeres niet al te zeer te
prikkelen, maar het hielp niets dat hij daarvan had afgezien, want kort daarna volgde
een enorm spektakel, ongelukkig genoeg hadden zij verzuimd de resten van het
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avondeten van de lessenaar af te ruimen, de onderwijzeres verwijderde alles met de
liniaal, alles vloog op de grond; dat de sardineolie en de rest van de koffie over de vloer
liepen en dat de koffiepot in scherven ging, hoefde de onderwijzeres zich niet aan te
trekken, de conciërge zou het immers direct opruimen. Nog niet geheel gekleed, keken
K. en Frieda tegen de brug geleund toe bij de vernietiging van hun kleine bezit; de
assistenten, die er blijkbaar helemaal niet over dachten zich aan te kleden, keken tot
groot vermaak van de kinderen onder de dekens uit. Het meest deed Frieda natuurlijk
het verlies van de koffiepot verdriet; pas toen K., om haar te troosten, haar verzekerde
dat hij meteen naar de burgemeester zou gaan en schadevergoeding zou vragen en
krijgen, vermande zij zich in zoverre dat zij, slechts in hemd en onderjurk, de omheining
verliet om althans het tafellaken te halen en voor verder vuil worden te beschermen.
Het lukte haar ook, hoewel de onderwijzeres, om haar af te schrikken, voortdurend op
zenuwslopende manier met de liniaal op de tafel hamerde. Toen K. en Frieda zich
aangekleed hadden, moesten zij er bij de assistenten, die als verdoofd door de
gebeurtenissen, niet slechts met bevelen en duwen op aandringen dat zij zich
aankleedden, hen zelfs voor een deel zelf hun kleren aantrekken. Toen allen dan klaar
waren, verdeelde K., het werk dat het eerst gedaan moest worden: de assistenten
moesten hout halen en de kachel opstoken, maar eerst in het andere lokaal, vanwaar
nog grotere gevaren dreigden – want daar was waarschijnlijk de onderwijzer al. Frieda
moest de vloer schoon maken en K. zou water halen en verder opruimen; aan ontbijten
viel voorlopig niet te denken. Om zich echter in het algemeen op de hoogte te stellen
van de stemming van de onderwijzeres, wilde K. als eerste naar buiten gaan, de
anderen zouden pas komen als hij hen riep, hij trof deze regeling enerzijds, omdat hij
door domheden van assistenten de toestand niet bij voorbaat erger wilde laten worden,
en anderzijds, omdat hij Frieda zoveel mogelijk wilde ontzien, want zij had eerzucht, hij
niet, zij was gevoelig, hij niet, zij dacht slechts aan de kleine afschuwelijke dingen van
het ogenblik, maar hij aan Barnabas en de toekomst. Frieda volgde alle bevelen
nauwkeurig op, verloor hem nauwelijks uit het oog.
Nauwelijks was hij voor de dag gekomen of de onderwijzeres riep onder gelach van de
kinderen, dat van nu af aan in het geheel niet meer ophield; ‘Zo uitgeslapen?’ en toen K.
daar geen aandacht aan schonk, omdat het immers geen werkelijke vraag was, maar
op de wastafel toeging, vroeg de onderwijzeres: ‘Wat hebt U eigenlijk met mijn poes
gedaan?’ Een grote, oude, vlezige kat lag traag op de tafel uitgespreid en de
onderwijzeres onderzocht haar blijkbaar enigszins gekwetste poot. Frieda had dus toch
gelijk gehad, deze kat was weliswaar niet op haar gesprongen, want springen kon zij
waarschijnlijk niet meer, maar over haar heen gekropen, was geschrokken door de
aanwezigheid van mensen in het anders lege gebouw, had zich haastig verscholen en
bij deze voor haar ongewone haast zich bezeerd. K. trachte het rustig aan de
onderwijzeres uit te leggen, maar zij knoopte alleen bij het resultaat aan en zei: ‘Nu ja, u
hebt hem dus gewond, daarmee hebt u zich hier geïntroduceerd. Kijkt u toch eens!’ en
zij riep K. naar de lessenaar toe, toonde hem de poot, en voor hij er op verdacht was,
had zij hem met de nagels een krab over de rug van zijn hand gegeven; de nagels
waren weliswaar al stomp, maar de onderwijzeres had, ditmaal zonder rekening te
houden met de kat, ze zo stevig in zijn hand gedrukt, dat het toch bloedige striemen
werden. ‘En nu gaat u aan het werk,’ zei ze boos en boog zich weer over de kat. Frieda,
die met de assistenten achter de brug staande had toegekeken, gaf een kreet toen ze
het bloed zag. K. liet de kinderen zijn hand zien en zei:’ Kijk, dat heeft een boze
arglistige kat mij aangedaan.’ Hij zei dat natuurlijk niet om de kinderen, wier geschreeuw
en gelach reeds zo zelfstandig geworden waren, dat zij geen verdere aanleiding of
prikkeling meer nodig hadden en dat geen woord eroverheen kon komen of het kon
beïnvloeden. Daar echter ook de onderwijzeres slechts een korte, zijdelingse blik de
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belediging beantwoorde en verder met de kat bezig bleef, de aanvankelijke woede dus
door de bloedige bestraffing bevredigd leek, riep K. Frieda en de assistenten, en het
werk begon.
Toen K. de emmer met vuil water naar buiten had gebracht, schoon water gehaald had
en nu het lokaal begon schoon te maken, liep een ongeveer twaalfjarige jongen de bank
uit, raakte K.’s hand aan en zei iets dat in het enorme spektakel totaal onverstaanbaar
was. Toen hield plotseling alle spektakel op, K. keerde zich om. Dat, waarvoor de hele
morgen al gevreesd was, was gebeurd. In de deur stond de onderwijzer, met elke hand
hield hij, de kleine man, een assistent bij de kraag; hij had hen waarschijnlijk bij het hout
halen opgevangen, want met een machtige stem riep hij, en na ieder woord pauzeerde
jij: ‘ Wie heeft het gewaagd in de houtbergplaats in te breken? Waar is die vent, dat ik
hem verpletter?’ Toen kwam Frieda overeind van de vloer, die zij bij de voeten van de
onderwijzeres uit alle macht trachte schoon te dweilen, keek naar K. alsof zij kracht
wilde opdoen, en zei, terwijl zij iets van haar oude superioriteit in de blik en houding lag:
‘Dat heb ik gedaan, meneer de onderwijzer. Ik wist mij anders niet te helpen. Wilden de
lokalen vroeg verwarmd zijn, dan moesten wij de bergplaats open maken; 's nachts de
sleutel bij u halen durfde ik niet; mijn verloofde was in de Herrenhof, het was mogelijk
dat hij daar de hele nacht bleef, dus moest ik alleen een besluit nemen. Heb ik verkeerd
gedaan, excuseert u dan mijn onervarenheid; ik ben door mijn verloofde al genoeg
uitgescholden, toen hij zag wat er gebeurd was. Ja, hij heeft mij zelfs verboden de
kachel vroeg aan te maken, omdat hij meende dat u door de bergplaats op slot te doen,
had doen blijken dat u de kachel niet aan wilde hebben voor u zelf kwam. Dat de kachel
is, is dus zijn schuld, maar dat de bergplaats opengebroken is, de mijne.’ Wie heeft de
deur opengebroken?’ vroeg de onderwijzer de assistenten, die nog steeds vergeefs
trachten los te komen uit zijn greep. ’Meneer,’ zeiden zij beiden en wezen, opdat er geen
twijfel mogelijk ware, naar K.. Frieda lachte en dit lachen scheen nog bewijskrachtiger
dan haar woorden, toen begon zij de lap waarmee zij de vloer gedweild had in de
emmer uit te wringen, alsof door haar uiteenzetting het incident beëindigd was en de
mededelingen van de assistenten slechts een grapje achteraf betekenden; pas toen zij
weer, gereed voor het werk, neergeknield was zei zij: ‘Onze assistenten zijn kinderen,
die ondanks hun jaren nog in deze schoolbanken horen. Ik heb namelijk tegen de avond
de deur met de bijl alleen opengemaakt, het was heel eenvoudig, de assistenten had ik
daarbij niet nodig, zij zouden alleen maar gestoord hebben. Toen ’s nachts mijn
verloofde kwam en naar buiten ging om de schade in ogenschouw te nemen en zo
mogelijk te herstellen, liepen de assistenten met hem mee, waarschijnlijk omdat zij bang
waren alleen te blijven, zagen mijn verloofde aan de opengebroken deur werken, en
daarom zeggen zij nu – nu ja, het zijn kinderen.’
Tot zover deze weergave. Het boek is een aanrader, niet alleen door de vermakelijke
verhalen, maar ook door de stijl waarin het is geschreven en de diepere betekenis van
deze fantasie.
Hoewel Franz Kafka niet zelf een duiding aan zijn verhalen heeft gegeven, hij overleed
op de jonge leeftijd van 40 jaar aan tuberculose, zijn deze werken door anderen
omschreven als een uiting van persoonlijke gevoelens die Franz had toen hij dit schreef
en dat het werk zeker autobiografische trekken heeft. De hoofdpersoon wordt ook altijd
aangeduid met de letter K. maar nooit is een verwijzing gevonden dat dit op hemzelf zou
slaan. Er wordt gezegd dat hij zich als jonge Joodse schrijver in Praag niet welkom
voelde door het antisemitische klimaat in het Hongaars – Oostenrijkse keizerrijk aan het
begin van de vorige eeuw. Hoewel hij in het Duits sprekende deel van Bohemen was
opgegroeid, en ook wel Tsjechische taal meester was, was de kultuur in een grote stad
er een die hij niet omarmde, en waar hij zich niet als persoon geaccepteerd voelde. Zijn
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meesterwerk “Het Proces” heeft bijvoorbeeld allerlei elementen van een niet begrepen
vreemde die op zoek is naar erkenning en herkenning, maar het niet weet te vinden en
ook een gemis aan een vriendenkring waarin warmte en genegenheid wordt gevonden.
Bij zijn overlijden heeft hij een vriend gevraagd om alle manuscripten te verbranden, zo’n
lage eigedunk had hij overgehouden aan zijn werken, maar dat is gelukkig niet gebeurd.
Maar het is voor ons een geschenk dat hij in het boek “Het Slot” een beeld heeft
achtergelaten van een oude dorpsschool, zoals wij ons ook de Oale Schole zouden
kunnen voorstellen.

In de klas bij Juffrouw Kwappert

De Oale Schole, met de 2 schoorstenen, waaronder zich de
roemruchte kachels bevonden. 's Winters werd er wel eens een handje
vol sneeuw op de kachel gegooid, waarmee je dan de druppels aan het dansen
had, maar ook de poppen, want meester Boswinkel was daar niet erg blij mee.
En wat dat betekende, zal menig Noariker zich nog heugen.
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Wist je dat ?
Noordijk ook een schilder was.
Willem Frederik Noordijk schilderde in de stijl van de Haagse school van alles, maar vooral veel
landschappen en een aantal schilderijen van het boerenland, die goed aansluiten bij de
activiteiten van Oud Noordijk. Hiervan zijn er een paar afgebeeld. Hij werd op 6 mei 1887 te
Schiedam geboren en is op 1 december 1970 in Laren overleden. Na zijn opleiding trok

Noordijk veelvuldig naar buiten, naar de Hollandse polders en naar de
zandverstuivingen van Loosduinen en Kootwijk of de bossen van Okkenbroek, plaatsen
waar hij meermalen naartoe terugkeerde om te werken. Na twee jaar van omzwervingen
vestigde Noordijk zich in april 1919 in Eemnes, op de Laarderweg 110, de doorgaande
weg tussen Eemnes en Laren. Bij het huis behoorde een tuin met een moestuin, waar
hij graag en veel in zou werken.

Voorbeelden van werken van de schilder Willem Frederik Noordijk.

Willem Frederik Noordijk
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(1887-1970).

Etten oet 't Oale Höfke, disse keer: Boerenkool en Pompoen
Voor het verderop beschreven gerecht wordt zowel pompoen als boerenkool gebruikt.
Beide worden in ons Oale Höfke verbouwd. Het hier voorgestelde gerecht is eens een
keer wat anders dan de standaard boerenkool met rookworst. Maar, minstens zo lekker.
Boerenkool, (Brassica oleracea convar. acephala var. laciniata, synoniem Brassica
oleracea var. sabellica) is een makkelijk bladgewas dat op alle grondsoorten geteeld kan
worden en in Nederland een typische wintergroente is. Er is een herfst- en een
winterteelt. In Vlaanderen noemt men dit soms ook krulkool of krolkool. In Duitsland
heet het Grünkohl.
Er zijn twee typen boerenkool:
1. struikboerenkool; vormt een vrij lange stengel en wordt van begin september tot
februari geoogst voor de verse consumptie. In maart gaan de planten doorschieten en
daarna komen ze in bloei. Voor de herfstteelt wordt er begin mei tot begin juni gezaaid
en van half juni tot half juli uitgeplant. Voor de winterteelt wordt er begin juni tot begin juli
gezaaid en van half juli tot begin augustus uitgeplant op 65 x 50 cm.
2. maai- of dwergboerenkool; wordt voor de industrie geteeld en geoogst van half
september tot begin november, omdat deze boerenkool niet tegen vorst kan.
Dwergboerenkool mag geen lange stengel maken, omdat de boerenkool afgemaaid
wordt. Ook moeten de bladeren dunne stelen en een dunne middelnerf hebben. Daarom
worden hier rassen gebruikt die min of meer een rozet vormen. Bij dwergboerenkool is
er alleen een herfstteelt. Er wordt ter plaatse van half juni tot eind juli gezaaid met een
rijafstand van 25 cm.

Boerenkool en pompoen.
Pompoen
De pompoen is familie van de komkommer en de meloen. Deze grote, bolronde vrucht heeft een
stevige, harde schil en oranje vruchtvlees. Binnenin zit de vrucht vol met grote platte zaden. Er
zijn verschillende soorten pompoenen. De oranje pompoen is de bekendste. Pompoenen
leveren naar verhouding weinig calorieën, maar bevatten wel veel vezels. Pompoenen worden al
meer dan 10.000 jaar gegeten. Vaak wordt er soep van gemaakt, maar er zijn ook diverse
andere recepten. Zo vormt de spaghetti-pompoen een goede basis voor een bijzonder
ovengerecht. De spaghettipompoen is een relatief onbekende pompoensoort met een rijke
smaak en veelzijdigheid. De winterse pompoen dankt zijn naam aan het vruchtvlees binnenin.
Dat is heel draderig en wanneer je het lostrekt met een vork lijkt het net spaghetti. Het
vruchtvlees is dan ook een ideale en gezonde vervanger voor de klassieke pastasliertjes. Het
bevat geen gluten en past perfect in een koolhydraatarm dieet.
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Hoe maak je het:
1. Halveer de spaghettipompoen en verwijder alle pitjes (je kunt ze nadien lekker
roosteren).
2. Verwarm de oven voor op 180°C.
3. Leg de twee pompoenhelften in een ovenschaal met een bodempje water. Besprenkel de
pompoen met extra vierge olijfolie, peper en zout.
4. Zet hem ongeveer 1 uur in de voorverwarmde oven (de exacte duur is afhankelijk van
hoe groot de pompoen is).
5. Haal de pompoen uit de oven en schraap het vruchtvlees eruit met een vork.
6. Meng met parmezaan, verse kruiden en olijfolie of (look)boter en klaar! Je kunt ‘t
draderige vruchtvlees trouwens verwerken zoals je gewone spaghetti zou verwerken.
Serveer er dus gerust je favoriete pastasaus bij.

Kruidige herfstsalade met pompoen en boerenkool
Geroosterde pompoen en knapperige boerenkool; twee heerlijke ingrediënten binnen deze
kruidige herfstsalade. De verschillende specerijen zorgen voor een warm en hartig geheel, dat
het goed doet op een regenachtige herfstdag.

Ingrediënten voor 2 personen:
3 tl
garam masala
1 tl
gemberpoeder
1 tl
chilipoeder
3 el
olijfolie
500 gr
pompoen, in blokjes
160 gr
linzen
150 gr
boerenkool
1 bol
burrata

Bereidingswijze
1. Verwarm de oven voor op 200°C. Meng de garam masala, gemberpoeder en chilipoeder
met de olijfolie tot een kruidenolie. Leg de pompoen op een met bakpapier beklede
bakplaat en sprenkel hier de kruidenolie overheen. Zet de bakplaat 20 minuten in het
midden van de oven. Schep de pompoen na 10 minuten om. Laat intussen de linzen
uitlekken en spoel af. Voeg de linzen na 15 minuten toe aan de pompoenblokjes en laat
5 minuten meebakken.
2. Snijd de boerenkool fijn en de burrata in stukjes. Verdeel de boerenkool over twee
borden en schep hier de geroosterde pompoen en linzen overheen. Top af met de
stukjes burrata.
Tip: je kunt de boerenkool meer smaak meegeven door deze vooraf aan te maken met een
dressing. Meng hiervoor 3 el olijfolie met 1 el azijn en breng op smaak met peper.
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Overzicht van de tot nu toe door de Historische Vereniging Oud Noordijk
uitgegeven Noariker Jaorgangen en andere publicaties:
Nummer Jaar Inhoud
0

1987 Tentoonstelling "OUD NOORDIJK" in de Oale Schole

1

?

Gerrit Jan ter Horst, Oude akten, Rogge maaien, etc.

1991 Ruilverkaveling "Neederberg"
2

1992 Verkoop1927, Speuren naar sporen, uut vriejen, Noordijker veld,
etc.

3

1993 Markenindeling, Verkoopakte, Oudejaarsavond, Stoekzalve,
Stamboomonderzoek, etc.

4

1994 Vroegere bewoners, diergeneeskunde, veldnamenonderzoek,
Bollert brons, de Nachtegaal, etc.

5

1995 1940-1945, diverse persoonlijke belevingsverhalen uit de tweede
wereldoorlog

6

1997 Noariker museum, Hassink Wassink, Harperink, Touwtrekken, etc.

7

1998 Kiekjesbook, bekiek 't maor, foto's van mensen, huizen en dingen,
etc.

8

2001 H. Peterkamp,Meister Niehof, Pinksterkermis, Hietbrink, etc.
2002 Boerderij- en veldnamen in Neede

8

2001 H. Peterkamp, Meister Niehof, Pinksterkermis, Hietbrink, etc.

9

2005 Noaberschap, VV Noordijk, Rika Timmerije, Berend Tormijn, etc.

10

2008 Schooltied, een tied um (nooit) te vergett'n.

11

2009 Jubileumuitgave 25 jaar Oud Noordijk
2011 Brulfteneugers Anno 1912

12

2012 80 jaar Timmerije, next level in plastics

13

2013 Neede voor 200 jaar

14

2016 Slachtevisite, Reurink (Veldmans), Vrielink, Oud Krantennieuws

15

2017 Oogstdagen, Elshof, Anthony Reurink, Groot Markerink
2018 Muziekvereniging Concordia 75 jaar

16

2018 Oale Höfke, Fam. Hulshof, Gerrit Thijsen, Zomer in Gelderland
2019 Het Noordijkerveld: Natuur, bewoners en spoorbaan

17

2020 Markerink op Beinzink, Melde en boomspinazie
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