
Boerderijnummer   3.2.230 
Erfnaam    Erve Timmerjan 
Oudste vermelding   ca 1760 
Afgebroken ca 1875, was gelegen achter erve Snat aan de Herikerweg   
 
Historie boerderij 
 
Het verdwenen erve Timmerjan / Timmerman / Welmerskamp lag op de “Welmerskamp”,  ca 300 m. ten 
noordoosten van Snat (3.2.250). Men kan nog, beginnend bij Zaandjan (3.2.240), kijkend langs de tuin van Snat 
de weg ontwaren die vroeger naar Timmerjan liep. 
Het erve Timmerjan, dat omstreeks 1800 ook als Nieuw Bakkers werd aangeduid, is waarschijnlijk enige tijd 
voor 1767 gesticht. In het hoofdgeldregister van 1767 wordt Timmerjannes in Harke voor het eerst genoemd: de 
bewoner wordt dan als onvermogend vermeld. 
Omstreeks 1785 is de timmerman Wolter Kubben, geboren in Stokkum, de eigenaar en bewoner. De boerderij 
werd in 1797 uitgebouwd toen Wolter Kobben en zijn vrouw Elsken Straten “een kamp bouwland groot 3 mudde 
gezaay naast Welmers plaats en het Vlier gelegen” voor f 800,- kochten van buurman Gerrit Welmers en Janna 
Koelers (van de Welmer 3.2.270). De kamp was tiendvrij dog belast met een uitgang van 1 scheepel rogge 
jaarlijks aan verkooperen te geven. 
Wolter en Elsken lenen dan ook f 1100,- van Berend Worsink en Jacomina Bruil met als onderpand hunne 
gereede en ongereede goederen, vhee, inninge des huises en gewassen op den lande, mitsgaders hun 
eigendommelijke huis en kamp van Gerrit Welmers aangekogt naast Welmers plaats en het Vlier gelegen. Tot 
zekerheid worden bovendien nog genomen 2 hooylanden in het Elsener Broek bij 't Verdriet groot 3 dagwerk 
welke eerder van Gerrit Hendrik Wolters zijn aangekogt. 
 
In 1803 kocht Jan Wilgerink (Jan ten Sende) voor f 1226,- uit de door Wolter Kobben nagelaten boedel “’t 
plaatsjen Kobben of Timmer Wolter met onderhoorige bouw- en hooylanden gelegen in Harke”. 
 
In 1811 bestond de veestapel van J. Zendink (Jan ten Sende) uit 2 koeien en 1 kalf. 
Omstreeks 1832 hadden de erven van Jan ten Sende (†1827) in totaal ca 2,5 hectare grond in bezit; het 
huisperceel was ca 9 are groot. 
Het huis Timmerjan is waarschijnlijk omstreeks 1875 afgebroken. 

BEWONERS: 
 
► Timmerjannes was omstreeks 1767 de vermoedelijk eerste bewoner van dit erf.  
  
► Omstreeks 1785 kwam timmerman Wolter Kubben (1754-ca1802) op Timmerjan wonen. Hij was 
geboren in Stokkum op de Hutte (Stokkum 2.2.370) als zoon van Teunis Hagemans (ook Kubben genoemd) en 
Jenneken Cobben, die van Kubben in Herike (3.2.126) naar Stokkum waren gekomen. Wolter trouwde in 1784 
met Elsken Straten (1754-ca1802), dochter van Harmen Oostendorp en Aeltjen Dijking op Stroaten 
(Dorpsgeschiedenis 1.0.090). Wolter overleed omstreeks 1802. Wolter en Elsken kregen 6 kinderen. Twee 
kinderen overleden op jonge leeftijd. Van de anderen werd Aaltjen geboren in 1787; zij trouwde in 1809 in 
Gorssel met Willem Alferink uit Colmschate. Jenneken werd geboren in 1790; zij was voor haar huwelijk 
dienstmeid op de Bute (Beusbergen 2.4.260) en trouwde in 1816 met zoon des huizes, Gerrit Jan Vedders (1789-
1877); zij overleed in 1859. In 1793 werd Teunis Kubben geboren; hij werd marskramer en trouwde in 1814 in 
Neede met Jenneken Klooster en hertrouwde in 1851, eveneens in Neede, met de weduwe Hendrika ten Hoopen. 
Zijn nazaten kregen de achternaam Keuben. Teunis overleed in 1854 in Neede. 
Jan Hermen Kubben werd geboren in 1797; hij overleed jong. 
Na het overlijden van Wolter en Elsken omstreeks 1802 werd Hendrik Schoppen als voogd over de kinderen 
aangesteld. 
 
► Jan ten Sende (ook genoemd: ten Zijne) uit Elsen, die de boerderij in 1803 had gekocht, werd de 
volgende bewoner van Timmerjan. Jan was in 1773 geboren als zoon van Hendrik ten Sende (Sending) en 
Derkjen Wilgerink op Wilgerink / Willink in Elsen. Hij overleed in 1827 op 53-jarige leeftijd. Jan trouwde in 
1797 met Hendrina Eeftink (1775-1848), dochter van Hendrik Eeftink en Griete Kloeken te Elsen. Zij woonden 
eerst, vanaf 1797 op Wilgerink / Willink, voordat ze in 1801 naar Timmerjan verhuisden. Hendrina is in 1848 in 
Goor overleden.  
Jan en Hendrina kregen 8 kinderen.  
Dochter Derkjen ten Zende werd geboren in 1798 op Wilgerink / Willink. In 1801 werd hier ook zoon Gerrit 
Hendrik ten Zende geboren; hij was dagloner en werd later de opvolger op Timmerjan; hij overleed in 1833. 



In 1804 werd op Timmerjan dochter Hendrika ten Zende geboren. Zij trouwde in 1831 met de weduwnaar Jan 
Zendman (1792-1842), geboren als zoon van Jan Zendman en Meggelt (Machteld) Worsink op Zendman 
(“Smale” aan de Rijssenseweg) te Elsen. Hendrika overleed in 1844.  
Zoon Jan ten Zende werd in 1806 geboren; hij trouwde in 1847 met Maria Vruggink van Barlo in het 
Elsenerbroek. Jan Hendrik geboren in 1810 en Jenneken geboren in 1811 overleden jong, respectievelijk in 1828 
en 1825. In 1814 werd Arendina ten Zende geboren; zij trouwde in 1841 met Hendrikus Veldhuis (3.3.310) en 
overleed in 1853 in Goor. Haar zuster Gerritdina kwam in 1818; zij huwde in 1837 met Gerrit Kosters uit 
Beusbergen (2.4.140) en overleed in 1859 eveneens in Goor.  
 
► De opvolger op Timmerjans Gerrit Hendrik ten Zende trouwde in 1828 met Geesje Meulman (†1875 te 
Goor), die in 1807 in Ambt-Ommen was geboren. Gerrit Hendrik en Geesje kregen 4 kinderen.  
Zoon Jan te Zende werd geboren in 1828. Hij werd rijkswegwerker. Jan trouwde in 1860 met Johanna Eelderink 
(1835-1908) van BaargOalbert (3.1.320); hij woonde enige tijd op Ten Zende aan de Goorseweg (3.1.020), 
eigendom van zijn oom Jan ten Zende waarna zijn gezin omstreeks 1878 kwam wonen op het naastgelegen 
Zaandjan (3.2.240), alwaar Jan in 1894 overleed. 
Jan Hendrik ten Zende werd geboren in 1829; hij trouwde in 1855 met de weduwe Teuntje Nieuwenhuis (1819-
1863) uit Holten, hertrouwde in 1864 met Berendina Hofmeijer (*1843), dochter van Gerrit Hofmeijer en 
Geertruid Schottink op Hellejansgoor’n (3.3.080) en vertrok later naar Usselo; hij overleed in 1899. 
Jan Hendrik’s tweelingzuster Hendrika ten Zende huwde in 1866 met Jan Hegeman (1835-1900) op Haykers (nu 
is hier erve “JanBaas” aan het begin van de Enterbroekweg). Hendrika overleed in 1895 aldaar. 
Jongste dochter Johanna ten Zende werd geboren in 1832; zij trouwde met de weduwnaar Hendrik Sanderman 
(1814-1884) op Bolink (Markelo buitengebied 1.3.010) en overleed in 1874. 
Na het overlijden van Gerrit Hendrik in 1833 hertrouwde Geesje Meulman in 1835 met Jan Albert Geertman 
(1808-1864), geboren in Holten als zoon van Teunis Geertman. Geesje en Albert kregen op Timmerjan nog 7 
kinderen; één kind kwam levenloos ter wereld, twee kinderen overleden op jonge leeftijd.  
Oudste zoon Hermanus Geertman werd geboren in 1836; hij verhuisde naar Goor maar kwam van 1863 tot ca 
1867 terug op Timmerjan; hij trouwde in 1870 te Goor met Willemina Bokhove uit Ambt-Almelo en ging in 
deze laatste plaats wonen; hij overleed in 1881. Gerrit Jan werd geboren in 1838; hij kwam in 1864 na het 
overlijden van zijn vader kort terug op zijn geboortehuis; hij trouwde in 1867 met Janna Ziemerink, geboren in 
Kerspel Goor; Gerrit Jan overleed in 1916 in Goor. Everdina geboren in 1840 overleed in 1864. Arent Jan 
Geertman werd geboren in 1843; hij trouwde in 1865 met Jenneken Gijmink (van erve Gijmink aan de 
Deldensestraat in Kerspel Goor, later Goor) en ging in Goor wonen; hij hertrouwde in 1872 met Gerridina de 
Wilde afkomstig van de Baars / Scholtone (3.2.200); hij overleed in 1882 in Goor. 


