
Boerderijnummer   3.2.240 
Erfnaam    Erve Zandjan 
Oudste vermelding   ca 1866 
Huidig adres Herikerweg 22 
 
Historie boerderij 
 
Het erve Zaandjan is omstreeks 1866 gesticht op een stuk heide. De grond, ca 2 hectare groot, was in 1863 uit de 
marke verkregen door Jan ten Zende. Jan was geboren op het naastgelegen erve Timmerjan (3.2.230) en had 
enige tijd op erve ten Zende aan de “Weg van Deventer naar de Hanoversche Grenzen” (de Goorseweg) 
gewoond (3.1.020). Jan had dit laatste erve verkregen van zijn oom Hendrik Jan ten Zende; het werd in 1877 
verkocht aan Hanna Reurslag die in 1878 zou trouwen met Arend Jan Leeftink. 
Zaandjan werd omstreeks 1868 eerst bewoond door Gerrit Hendrik Oonk, waarna omstreeks 1877 Jan ten Zende 
er zelf ging wonen. 

Ongeveer in 1914 verkreeg Jan’s zoon Gerrit 
Hendrik het eigendom van Zaandjan en in 1940 
diens zoon Hendrik Jan ten Zende. Het omvatte 
toen in totaal ca 7,3 hectare grond. Omstreeks 
1959-1960 werd het huis grotendeels gesloopt en 
daarna herbouwd. 
In 1985 was Willem, zoon van Hendrik Jan ten 
Zende, de eigenaar. 
De familie Willem ten Zende woonde tot aan 2005 
op Zaandjan, verhuisde toen naar dorp Markelo en 
ging daar wonen aan de Oldenhof.  
De boerderij werd in 2005 gekocht door de familie 
Joost Abbink, die het huis verbouwde en er in 
2006 ging wonen.  
 

 
 

BEWONERS: 
 
► Gerrit Hendrik Oonk ging omstreeks 1868 op Zaandjan bewonen. Hij was geboren in 1838 op “De 
Bles” (Markelo buitengebied 1.4.050) op de Borkeld, als zoon van Jan Albert Oonk en Janna ter Morsche. Hij 
was in 1867 getrouwd met Janna Krijgsman (1845-1933) van Brookman aan de Dijkerhoekweg (Markelo 
buitengebied 1.2.460), dochter van Arent Jan Krijgsman en Aaltje Oonk.  
Na de geboorte van een levenloos kind in 1867 kregen Gerrit Hendrik en Janna op Zaandjan 3 kinderen waarvan 
één kind echter zeer jong overleed. Dochter Willemina Oonk werd geboren in 1869, Arend Jan kwam in 1872. 
Omstreeks 1873 verhuisde de familie Oonk naar boerderij de Stuiver in Diepenheim. Gerrit Hendrik overleed in 
1923. 
 
► Omstreeks 1877 kwam rijkswegwerker Jan ten Zende (1828-1894) geboren op het naastgelegen 
Timmerjan (3.2.230), zoon van Gerrit Hendrik ten Zende en Geesje Meulman, samen met zijn gezin op Zaandjan 
wonen. Hij woonde hiervoor op erve ten Zende nabij de Goorseweg (3.1.020). Jan was in 1860 getrouwd met 
Johanna Eelderink (1835-1908) van BaargOalbert (3.1.320). Het paar bracht 5 kinderen mee naar Zaandjan, één 
zoon was jong overleden. Op Zaandjan werd alsnog een zoon geboren. Dochter Willemina ten Zende was 
geboren in 1860; zij bleef ongehuwd en overleed in 1917. Zoon Gerrit Hendrik (1862-1938), evenals zijn vader 
rijkswegwerker, bleef op Zaandjan wonen. Dochter Gerritdina was geboren in 1865 en zij trouwde in 1892 met 
Arend Jan Alink en ging in 1894 in Goor wonen. Albert Jan ten Zende, geboren in 1867, vertrok in 1888 naar 
Hengelo en hij trouwde daar in 1896 met Hermina Rademaker en overleed in 1927. Johanna ten Zende, geboren 
in 1872, overleed jong in 1883. 
De jongste zoon Jan ten Zende werd in 1882 geboren op Zaandjan; hij trouwde in 1903 met Christina Scholte in 
’t Hoff (1884-1966) van JanNiehoes (3.2.180). Jan en zijn gezin vestigden zich in 1904 in Goor; Jan overleed er 
31-12-1908. 
 
► Gerrit Hendrik ten Zende trouwde in 1898 op 35-jarige leeftijd met Hendrika Johanna Gijmink (1872-
1901), geboren op Kooijman (3.2.220). Gerrit Hendrik en Hendrika Johanna kregen 1 dochter, Johanna 
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Berendina (1899-1983) die in 1922 trouwde met Hendrik Oplaat, geboren in 1896 in Rijssen als zoon van Albert 
Oplaat en Gerridina Oud Aanstoot; zij gingen op de Weuste aan de Seinenweg wonen. 
Gerrit Hendrik hertrouwde in 1911 met Christina Scholte in ’t Hoff, de weduwe van zijn overleden broer Jan. Zij 
was in 1909 van Goor naar Zaandjan verhuisd. Jan ten Zende en Christina hadden 3 kinderen gekregen. De 
oudste, Berendina Johanna was geboren in 1903 in Markelo; zij verhuisde in 1909 van Goor naar JanNiehoes, 
het ouderlijk huis van moeder. Berendina Johanna overleed in 1924 in Deventer. Haar broer Jan was geboren in 
1906 in Goor; hij verhuisde eveneens naar JanNiehoes; hij overleed in 1922 op 15-jarige leeftijd.  
 
Broer Johan (1908-1974) was ook geboren in Goor; hij kwam in 1909 met moeder mee naar Zaandjan en zou in 
1942 trouwen met Gerritdina Johanna Mensink (1913-1985) van Klein Aalberink aan de Kemperweg, huis is in 
1839 verdwenen, stond achter ’n Imker). Het paar ging toen wonen op “’t Venneke” aan de Apenbergerweg. 

Uit het huwelijk van Gerrit Hendrik ten Zende en Christina Scholte 
in ’t Hoff werden nog 7 kinderen geboren. De oudste zoon, Hendrik 
Jan ten Zende werd geboren in 1912; hij werd de opvolger op 
Zaandjan. Jan Hendrik werd geboren in 1913; hij werd slachter en 
trouwde in 1938 met Hendrika Johanna Potman (1918-1995) van 
Potdijk (3.3.250) en ging vooreerst aan de Stoevelaarsweg op de 
Prakke (3.1.390) wonen; hij overleed in 2003. In 1915 werd Gerrit 
geboren; hij trouwde in 1944 met Gerritje Rabe van “Maandag” 
(Stokkum 2.3.025) aan de Lochemseweg. Jan Willem kwam in 
1917; vanaf 1938 woonde hij op Veldpeter aan de Petersweg 
(Stokkum 2.1.420) en in 1938 getrouwd met Johanna Harmina 
Hargeerds (*1917) geboren op Leferink aan de Brinkweg (Stokkum 
2.1.180). Hendrika Christina zag het levenslicht in 1921; zij 
verhuisde in 1940 naar Diepenheim en trouwde in 1947 met 
Hendrik Breukers van Wenninkslag / Hutteman aan de 
Klompmakersweg te Stokkum (2.3.080) . Zoon Jan ten Zende werd 
geboren in 1923, hij was vrijgezel en bleef op Zaandjan tot 2005. 
Toen verhuisde hij naar verzorgingstehuis De Stoevelaar in Goor, 
alwaar hij in 2007 op 84-jarige leeftijd overleed. Berend Jan ten 
Zende tenslotte werd geboren in 1925; hij huwde in 1945 met 
Gerritdina Johanna Aleida Reilink (*1925), dochter van Jan Willem 
Reilink van Arends / Reilink aan de Klemmerweg en verhuisde in 
1948 naar Stoevelman (3.1.285) en kort daarna naar Goor. 
 

 
► Hendrik Jan ten Zende (1912-1991) trouwde in 1932 met Jenneken Hendrika Rabe, geboren in 1912 op 
“Maandag” aan de Lochemseweg (Stokkum 2.3.025) en zij overleed in 1995 op Zaandjan. Hendrik Jan stierf in 
1991. Hendrik Jan en Jenneken Hendrika kregen op Zaandjan 5 kinderen. Gerda Christina (Gerda) werd geboren 
in 1932; zij huwde in 1955 met Johan Hendrik Olijdam van de Enterweg / Elsenerbroek en ging in 1956 in 
Hengelo wonen; zij overleed in 2008. Jan Willem (Willem) kwam in 1935 en hij werd opvolger op Zaandjan. 
Gerritdina Hermina (Dini) werd geboren in 1939; zij trouwde in 1964 met Johan Klein Bekman uit Diepenheim 
en ging aldaar wonen. Herman werd geboren in 1946; hij ging in Zwolle wonen. Christina kwam in 1950; zij 
trouwde in 1974 met Gerrit Kiffen uit Goor en het paar ging aldaar ook wonen. 
 
► Willem ten Zende trouwde in 1959 met Johanna Willemina (Hanna) Daggert (*1939) van erve 
EgbertDaggert aan de Ensinkgoorsdijk. Willem en Hanna hebben 2 kinderen. Zoon Henk, geboren in 1959, 
trouwde in 1985 met Conny Damen, geboren in Borne (en dochter van Dineke Aanstoot van “LokGet”); zij 
wonen in Goor. Dochter Harriëtte werd geboren in 1968; zij trouwde in 1992 met Jan Dreteler uit Diepenheim en 
ging in Diepenheim wonen. 
 
► Willem en Hanna ten Zende verkochten de boerderij in 2005 en verhuisden naar een nieuwe woning aan 
de Oldenhof in dorp Markelo.  
De boerderij werd naderhand gekocht door de familie Joost Abbink uit Holten. In 2006 gingen zij het inmiddels 
tot woonboerderij verbouwde huis bewonen. Joost Abbink, geboren in 1971 in Enschede, trouwde in 2005 met 
Petra te Wierik (*1974), geboren in Wierden. Zij hebben 2 kinderen: Anne Sophie (*2006) en Rosalie (*2007). 

Johan ten Zende (*1908) en Gerritdina 
Johanna Mensink (*1913) 


