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erve en bakker Jansen
ca 1847
Plasdijk 8

Historie boerderij
Omstreeks 1847 kwam de uit Holten
afkomstige bakkersknecht Hendrik Jan Jansen
in Elsen wonen. Hij stichtte een
woning/boerderijtje op een stukje grond
gekocht van buurman Megelink. Naast het
boerenwerk begon hij brood te bakken voor de
buurtschap.
Eerst was er geen eigen oven, zodat de
houtoven van buurman Hartgerink werd
gebruikt. De boeren brachten hun graan naar
de molen en van het meel lieten zij door
bakker Jansen hun brood bakken. In de eerste
decennia werd alleen wit brood en roggebrood
gebakken.
Rond 1900 kreeg de bakker zijn eigen oven,
eveneens een houtoven. Het meel werd toen veelal gehaald uit Deventer.
In 1887 was Hendrik Jan’s zoon Jan Jansen de opvolger geworden. De omvang van de boerderij bedroeg toen
3½ ha. Dit zou geleidelijk verder uitgroeien tot 10½ ha in 1960 toen weer een Jan Jansen de eigenaar was.
Hierna nam het grondbezit af.
In 1934 kon een nieuw huis worden gebouwd met in het voorhuis de bakkerij en een kleine bakkerswinkel. In
het achterhuis was het een boerderij met stalruimte voor de koeien en de varkens.
01-03-2006
Laatste krentenwegge en koeken van de Elsenerbakker
De geur van croissantjes,warme broodjes en gebak stijgt zaterdag voor de laatste keer op uit de kunstschoorsteen
van bakkerij Jansen. Henk en Jo (beiden 59) openen dan voor de laatste keer de deur van hun bakkerij waar ze
jarenlang met liefde hebben gewerkt.

Er was een sluitsteen boven de “nienduure”: HJJ ADD 1934 (Hendrik Jan Jansen AlberDiena Daggert).
Rond die tijd kreeg het bedrijf een electriciteitsaansluiting en werden kneedmachines aangeschaft.
Na de tweede wereldoorlog, vanaf ca. 1950, werden ook taarten, gebakjes en krenten- en rozijnwegges
gebakken. Later kwamen er nog specialiteiten, waaronder de “Elsener koek”, een stevig soort ontbijtkoek met
kandijsuiker en sukade.
In 1972 werd de kruidenierszaak bij de
naastgelegen Elsener molen overgenomen
van eigenaar Jan Hendrik Hartgerink. Aan
het eigen huis kwam toen in 1974 een
grotere kruideniers/bakkerswinkel, de
bakkerij werd verplaatst naar het
achterhuis en het vee verhuisde naar een
nieuwgebouwde schuur.
Omstreeks 1982 begon de beëindiging van
het boerenbedrijf, de schuur werd
afgebroken en op die plek ontstond in
1983 een buurtsuper. Door de toegenomen
capaciteit van de bakkerij kon nu ook aan
grootafnemers, zoals OAD en AH, worden
geleverd.
Ondanks de grote klantenkring werd het
uiteindelijk steeds moeilijker om de
buurtsuper en bakkerij in deze vorm te
laten doorbestaan. Dit leidde ertoe dat het
De familie Jansen. Staand Egbert Jansen (*1926) en Jan Jansen (*1920).
Zittend v.l.n.r.: Hendrika Gerritdina Jansen-Sanderman (*1925), Hendrik Jan bedrijf in 2006 officieel werd beëindigd.
Jansen (*1889), Alberdina Jansen-Daggert (*1892) en Gerritdina Geertruida
Jansen-Boswinkel (*1918). De kinderen Rina Jansen (*1957), Gerda Jansen
(*1954), Hendrik Jan Jansen (*1948) en Johan E. Jansen (*1952)

Projectontwikkelaar Gerben Homan uit Enter kocht al in 2005 het erf van de familie Jansen. De buurtsuper,
bakkerij en het woonhuis werden in 2007 afgebroken. Op de vrijgekomen plaatsen werden 3 woningen gebouwd.
De dubbele woning Plasdijk 8A en 8B kreeg als eigenaren respectievelijk de families Woudenberg en (Maik)
Homan, terwijl van de vrijstaande woning Plasdijk 8D de familie Slaghekke de bezitter werd.
Bewoners:
►
Bakkersknecht Hendrik Jan Jansen uit Holten trouwde in 1847 met Jenneken Maats uit die plaats (zij
was geboren in Voorst). Zij betrokken toen hun nieuw gebouwde boerderijtje in Elsen. Hendrik Jan (1824-1899)
en Jenneken (1824-1890) kregen in Elsen 8 kinderen, waarvan er twee op jonge leeftijd overleden. Dochter
Gerritjen (1850-1884) trouwde in 1878 met Gerrit Tempelman uit Holten en verhuisde naar Rijssen. Gerritdina
(*1851) bleef voorlopig op het ouderlijk huis. Aaltjen (1854-1882) verhuisde in 1871 naar Ambt-Delden en
trouwde in 1874 met de kleermaker Jannes Mensink in Rijssen. Jan (*1859) werd de latere opvolger. Hendrika
(1861-1952) trouwde in 1885 met Hermannus Bruins in Rijssen. Arend Jan (1865-1945) trouwde in 1897 met
Aaltje Vruwink (1875-1956) afkomstig van de Bekker uit Herike (Hericke 3.3.120); zij kregen op Arend Jan’s
ouderlijk huis in 1897 zoon Hendrik Jan die evenwel een maand later in 1898 overleed. Dit gezin verhuisde
naderhand naar Hengelo (O); Arend Jan was van beroep bierbrouwersknecht.
►
Gerritdina Jansen (1851-1879) trouwde in 1874 met de bakker Mannes Boerkamp (1845-1927) uit
Rijssen. Ofschoon Rijssen de officiële woonplaats werd, verbleef Gerritdina blijkbaar toch veelal op het
ouderlijk huis in Elsen. Na het overlijden van Gerritdina, in 1879 in Elsen, hertrouwde de nu fabrieksarbeider
geworden Mannes in 1882 met Willemina Aal (zie pand 5.2.370). Mannes overleed in 1927 in Nijverdal.
Gerritdina Jansen en Mannes Boerkamp kregen 3 kinderen waarvan de eerste twee in de gemeente Markelo ter
wereld kwamen: de voor hun huwelijk geboren Jenneken (1873-1936) die in 1891 te Wierden trouwde met Jan
Fredrik Aal (broer van de hiervoor genoemde Willemina Aal) en in Nijverdal is overleden, Gerritdina (*1874)
die al in 1877 in Rijssen overleed en de in 1877 geboren Hendrika die fabrieksarbeidster werd en in 1894 in
Zuna is overleden.
Gerritdina Jansen’s broer en opvolger, Jan Jansen (1859-1918), trouwde in 1889 met Janna Smale (*1862) van
Smale (5.2.290). Janna overleed in 1901 aan de gevolgen van een griep. Jan hertrouwde in 1903 met Hendrina
Zendman (1862-1932) van Seinen (5.3.050). Uit het eerste huwelijk werden 6 kinderen geboren, waarbij de
jongste drie evenwel levenloos ter wereld kwamen. Volwassen werden: Hendrik Jan (*1889) die de bakkerij zou
overnemen, Derk Jan (1891-1973) die in 1920 trouwde met Johanna Hendrika Ikkink op BeltGetjan in Stokkum
(Stockum 2.3.170) en Jan (1893-1980) die op dezelfde dag (15
22-07-1935
mei) in 1920 trouwde met zijn (half)nicht Berendina Smale en
In het been geslagen. De knecht van de bakker
op Smale ging boeren.
en landbouwer Jansen te Elsen sloeg zich bij het
maaien van rogge met de zicht in het been. Hij
moest zich onmiddellijk onder geneeskundige
►
Hendrik Jan Jansen (1889-1959) huwde in 1918 met
behandeling stellen.
Alberdiena (Diena) Daggert (1892-1963) van Voorts/Daggert
(Beusbergen 2.4.010). Zij kregen 2 kinderen: Jan (*1920) die
de bakkerij zou voortzetten en Egbert (1926-2004) die in 1950 zou trouwen met Hendrika Gerritdina Sanderman
op Platerink in het Markelose broek (Enkelaarsweg, Marckelo 1.6.300).

►
Jan Jansen (1920-2002) trouwde in 1946 met Gerritdina Geertruida Boswinkel (Dina, 1918-2004) van
LochJan uit Elsenerbroek (5.4.210). Zij kregen in 1948 zoon Hendrik Jan (Henk) die opvolger op de bakkerij
zou worden en in 1952 zoon Johan Evert Jansen (Johan) die in 1981 trouwde met Hermie ten Bokkel uit
Barchem en naar Diepenheim verhuisde.
Inwonend bij de Elsener bakker vanaf ca. 1950 tot in het jaar van zijn overlijden was de boerenknecht Albert Jan
Brinkers (“Albert van de Bakker”, 1906-1988). Hij was geboren op Mulderskamp/Kloppert en had tijdelijk bij
zijn broer Derk op Klompjan gewoond.
►
Opvolger Henk Jansen (*1948) trouwde in 1971 met Johanna Leida (Jo) Kraayenveld uit Almelo. Zij
kregen 2 kinderen: Gerianne (*1972) die samen met partner Jan Wijma in Loenen (Gld) woont en Diane (*1973)
die in 1999 trouwde met Rogier Bokkinga van de Hoestinkhof in Stokkum (Stockum 2.2.130). Diane en Rogier
gingen wonen op Plasdijk 2F.
In 2005 stopte de familie Jansen met het bedrijven van de bakkerij en de winkel. Henk en Jo verhuisden toen
naar Plasdijk 2F en Diane en Rogier vertrokken naar de Hoestinkhof.

