Lco Nijkamp
Zuidelijk van de H o gelan dsin gel is ee n plantso en genoemd naar de
vo lksk u ndige en streekdic hteres Ca ro Eldcrink ( I X7 1- 194- 1). Zij stamde uit ee n
Ensch edese f.l b rib nte n[l m ilie. Als ver pleegku nd ige, ee rst w er kzaam in
Am sterdam en daarn a in haar ge boo rte plaats Ensc he de, had zij al dl' spOlTn
verd iend. T oen ging zij zich in het Twentse volk sleven ve rdie pe n. D l'
belangstellin g daar vo or w as gew ek t doo r haar vader H crmann us Eldcrink ( 11\ 3019 IX) en haar mo eder C athcrina Blijdeusrein (1838- 190X).
Cara Eldcrink ve rtoefde veel in het landelij ke Bu ur sc waar de fnnil ic ee n
b uiren verbl ijf be zat . Zij vo elde er het o ude Twe nte om zich heen. D aar en ook
eld er s voerde zij gcsprekken o ver het land leven , de sage n, de gc b rui ke n cu de
taal. Ze schreef er gev o elige o pste llen en gedi cht en o ver. Dat daarin dl' gro tc
soc iale noden van toen niet aan bod kome n , is o pva llend. Twentekenner J oh an
Bu u rsink da cht dat het te mak en had m et haar zo rgelo os be staan . H ij no emde
Ca to Eldc rink overige ns CCII didu crcs (ljJ CCIIZt1l llC !t (l(~I!IC.
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1'0 11 dl' atluticndc CCIIW
over leven en werke n van
Jan Bcm ard Blij deu srein
(1756- 1826). In 1l)2Ó
versc hee n H CI Gcsladu BI UdcIISICill . Familicb[)ck , terwijl in 1937 haar vierde en
laatste bo ck uitkwam , T iv èntcr L Ul/ lil CII L.CII CI/ L ;I'CII, ee n ec h t standaa rdwerk!
De bo ek en van Ca to Eldcrink boei de n ge neratie na gc ncra ric: in 1l)83 vcrscheen
van Oct Cl Laand " 0 11 A leer zelfs ee n vierde druk . ter gelegen he id van het eerste
lustru m van C roo thc ngc l Bo ck cn ; in Il)25 en 1955 w aren resp. de tweed e en
derde druk uitgek om en . In de ja re n ' 70 werden ECII Twcntsch Fabriqucu: en
Ti v èu tcr Laand 1'11 L 'II 1'/1 L h 'CII foto me cha nisch herdrukt en uit ge geven do or de
boek handels Bro ek huis en Scholten. Allee n H et Gcslacht Hl UdCIISICill, net als EC /l
TWCIIlsch Fabriqu cur oo rspro nkelijk niet in de handel geweest, is nooit her dru kt.
Op 14 ju ni 1l)41 is de sch rijfster van 'I'i " h llhcr Laaud gesto rven nadat zij op 1 X
febr uari in het Rijksmu seum Twente no g met haar 70 ste verjaa rdag w as
gehuldi gd. Bij de Buurserbeek werd kort na haar do od ee n ve rfro m mel d stukje
papi er gevo nde n w aarop zij in haar laatste ged icht afsche id neerut van wie haar
dierbaar ware n:
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