Boerderijnummer
Erfnaam
Oudste vermelding
Afgebroken

5.3.350
erve Nieuw Hendertink
ca 1792
ca 1895; was gelegen a/d Enterveenweg

Historie boerderij
Het nu niet meer bestaande boerderijtje (Nieuw) Hendertink was omstreeks 1792 gesticht door Hendrik Zeinen
of Hendertink afkomstig van de boerderij Hendertink (nu de Koopman 5.3.130). Het lag ongeveer honderd meter
oostelijk van BaargmansGet (5.3.356). Het was aanvankelijk een klein boerderijtje met slechts 1 ha grond en in
1811 twee koeien op stal. Dankzij een toewijzing bij de verdeling der markegronden in 1852 kreeg het een
omvang van ongeveer 5 ha. De familie Hendertink werkte lange tijd met geleend geld van de familie Vinkers.
Geen wonder dus dat bij de veiling van de boerderij in 1893, na het overlijden van de laatste Hendertink, de
familie Vinkers (5.3.340) de eigenaar werd van de boerderij met 5 ha grond. Zij sloopten de boerderij kort
daarop, rond 1895. De grond werd in 1941 vererfd aan dochter Jenneken Hermina Vinkers die met haar man
Gerrit Albert Wessels op Scholman (BaargmansGet 5.3.356) ging wonen.
Bewoners:
17-05-1848.

►
Vanaf ca. 1792 woonde op dit erf Hendrik Zeinen of
In de namiddag van den 17 dezer is de
Hendertink, ook Heedkamp genoemd. Hendrik (ca.1752-1818),
bliksem geslagen in de woning van den
geboren in Enter, kwam van Hendertink (5.3.130, nu de
landbouwer Mannes Hendertink gelegen op
Koopman). Hij was in 1784 als weduwnaar getrouwd met
de Biesterij onder Rijssen, die daardoor een
Catherina Paal(man) (1761-1837), dochter van Gerrit Jansen Paal
prooi der vlammen is geworden. Daar het
in de Agterhoek in Holten. Hendrik en Catharina hadden bij
juist op dat oogenblik hard regende, zoo
aankomst op Nieuw Hendertink al 3 kinderen: Stijne (Christina,
nam de brand minder snel toe, ten gevolge
1785-1827) die in 1806 huwde met Cornelis Nijenhuis en in 1815
waarvan het grootste gedeelte van het
met Reint Possen en in Gelselaar ging wonen, Gerridine (1786roerend goed is kunnen gered worden. Het
1822) die in 1811 trouwde met Jan Willem Meerman en naar
huis was tegen brandschade verzekerd.
Diepenheim vertrok en Maria (1791-1876) die in 1814 trouwde
met Jan Willem ten Brinkhof en naar Neede vertrok en in 1824
hertrouwde met Hendrik Hulshof.
Op Nieuw Hendertink werden nog 4 kinderen geboren: Jannes Zeinen (*1796), Janna Zeinen (*1797) die jong
overleed, Mannus Zeinen of Hendertink (1801-1856) die op dit erf zou blijven wonen en weer Janna Zeinen of
Hendertink/Heedkamp (1804-1812) die eveneens op jeugdige leeftijd overleed.
►
Mannus Zeinen of Hendertink (1801-1856), van beroep
wever/daghuurder, trouwde in 1821 met Hendrine Haykers (17961862), geboren op Haykers (5.3.370, verdwenen, naast JanBaas).
Uit dit huwelijk werden 5 kinderen geboren, allen aangeduid met
de familienaam Hendertink: Hendrik (1822-1892) die
calicotwever/timmerman werd, in 1852 trouwde met Janna
Levers, eerst in Enterbroek woonde en later naar Rijssen
verhuisde. Hendrika (1824-1897) die in 1852 in Bathmen trouwde
met de in Holten geboren Hendrikus Vossebelt en ging wonen op
de Borkeld (5.1.150 Meutgeert), Gerrit Jan (*1828) die de
opvolger werd, Hendrikus (1831-1893) die ongehuwd bleef en
Johanna (1835-1914) die in 1876 in Zwolle trouwde met winkelier
en weduwnaar Pieter Leonard Cloetingh afkomstig uit Amsterdam
en in 1891 hertrouwde met de weduwnaar Gerard van Werven uit
Wijhe.

05-05-1893.
De Notaris Poulie te Wierden zal op
Zaterdag 8 Juni bij inzate en 10 Juni bij
toeslag, telkens des middags om 12 uur, ten
huize van H.J. Rotman, tapper te Elsen,
publiek verkoopen: Het Erve Hendertink,
gelegen te Elsen gemeente Markelo,
bestaande in huis en Erf met wei- en
bouwland, veengrond en heide groot 4
hectaren 89 aren 81 centiaren,
toebehoorende aan de erfgenamen van
Gerrit Jan Hendertink.

►
Gerrit Jan Hendertink (1828-1892) trouwde in 1852 met Berendina Wes (1824-1854), geboren op het
Zeldam (Ambt Delden) en dochter van Arend Wes op Vinkert (5.3.340).
Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren waarvan het oudste kind, Harmannus (1852-1854), jong overleed en
het tweede in 1854 levenloos werd geboren. Kort na deze laatste geboorte overleed ook moeder Berendina.
Gerrit Jan en zijn ongehuwde broer Hendrikus Hendertink waren tot hun overlijden de laatste bewoners van deze
boerderij die rond 1895 werd afgebroken.

De bovenvermelde Hendrik Hendertink (1822-1892) is de stamvader van de vele in Rijssen geboren
Hendertink’s; thans zijn er nog maar ca 12 personen met die naam.

