
Boerderijnummer   5.2.295 

Erfnaam    erve Upe-Klein Sendink 

Oudste vermelding   ca 1744 

Afgebroken    1831 (stond t.o. de Elsener school) 

 

Historie boerderij 

 

Ten oosten van het huidige bouwbedrijf  Pinkert (5.2.310), ongeveer tegenover de Elsener school, heeft van 

omstreeks 1744 tot 1831 een boerderijtje “Klein Sendink” gestaan, dat later aangeduid werd met de naam “de 

Upe” of “de Kupe”. Het huis werd, zoals hiervoor al gememoreerd, op markegrond gesticht door Lucas Sentman 

afkomstig van het nabijgelegen erve Sendinck (5.2.290). 

 

1749 Aangegraven landen. 

Lukes ten Sende heeft een kamp gront opgeworpen uit de gemeente die in sijn heele beloop bij ooverslag groot 

schijnt 9 schepel geseey slegte gront omtrent half in weese en ongebrooken gront het andere wat te lande wert 

getaxeert op f 150,-. 

Memoria dat Lukes ten Sende heeft getoont en bekent te heben een oud register van 't jaer 1675 en 1676 waerin 

dat een hooyweyde, het Kindergoor genaemt, op vergeldinge in de gemeente van Elsen is geweest maer wat nu 

en enige jaeren voordeesen niet van gegeven sijnde in nader ondersoek te brengen en is de gemelde hooymaet 

groot 16 dagwerk en heeft yder dagwerk na dat ymant voorstaet wert is, gedaen 18 stuiver verpondinge jaerlix is 

in eender somma 14 gld 8 stuiver.  

Lukes ten Sende is bij nog verre geen hallve kaavenaer. 

 

In een vergadering van het markebestuur van 1756 lezen we: “En is verders door de presente heeren erfgenamen 

geresolveert dat Lucas Sendinck op het plaatsjen, soo hij uit de gemeente heeft opgesmeten, voor sijn levenlang 

sal blijven woonen en tot desselfs overlijden sal het huysjen soo daar op getimmert heeft, geremoveert worden en 

als dan het land nae redelijkheid getaxeert tot voordeel van de marque”. 

 

In 1778 kopen Hendrik ten Zenden en vrouw Derkjen Wilgerink het plaatsjen (nieuw) Zendman gelegen tussen 

den Zwartendijk en Huiskes/Klompjan voor f 560,-. Verkoper is J.C. Pothof als verwalter Markenrigter van 

Elsen. Dog de assessoren en goedsheeren van de Markte Elsen hebben goedt gevonden dat f 500,- voldoende is. 

Hendrik en Derkjen lenen daarom f 400,- van Jan Spenkelink en Aleida Kok met als onderpand het zojuist 

gekochte erve en een stuk landt groot 1 mudde, het Blik genaamt, in den Elsener Esch gelegen tussen Wolters 

Blik en Zentmans Keelsberg. 

 

In 1782 koopt Jan Freriksen voor f 640,- bij publique veiling uit den boedel van wijlen Hendrik ten Zende een 

huis met bijgelegen kamp, alsmede een stuk bouwland in den Esch. 

Later ging het eigendom over naar de Jan Freriksens schoonzoon Jan Hendrik Kamphuis, geboren in Wiene. 

 

In 1811 bestond de veestapel uit 3 koeien, een vaars en een kalf. 

Omstreeks 1830 omvatte het grondgebied in totaal ca. 5½ ha, met o.a. percelen in de Sendinkshoek (Vonderiet) 

en op de Es (Blik, Braambeld). 

Jan Hendrik’s zoon Gerrit/Gerardus Kamphuis verkocht bij een veiling in 1830 het 6-gebints boerderijtje met 

aangebouwde 3-gebintskamer voor afbraak. Buurman Kruider werd de nieuwe bezitter. In 1831 is de bebouwing 

gesloopt. De grond werd verkocht aan een tiental nieuwe eigenaren, o.a. aan (Jan) Assink, Hendrik Huiskes en 

Hendrik Kruider. 

 

Bewoners: 

 

► Eerste bewoner van dit erf omstreeks 1745 was Lucas Sentman (*1689), afkomstig van het nabijgelegen 

erve Sendink (5.2.290). Hij was in 1733 getrouwd met Willemijne Swofers (*1704) van Swoferink (5.3.010). Zij 

hadden 4 kinderen gekregen: Jenneken (*1734), Jan (*1735), Hendrick (*1737) die de opvolger zou worden en 

Jannes (*1741). 

 

► Hendrick Sentman of Klein Zendink/ten Sende (1737-ca.1781) trouwde in 1765 met Derkjen Wilgerink 

(*1736) afkomstig van het erve Wilgerink (5.3.020). Na het overlijden van Hendrick Sentman hertrouwde 

Derkjen Wilgerink in 1783 in Rijssen met de uit Haarle afkomstige Jan Bisschop en vertrok toen met haar gezin 

van het boerderijtje. 

Uit het eerste huwelijk werden 5 kinderen geboren. De oudste, Gerrit (*1766) werd veelal met achternaam Klein 

Zendink vermeld; hij trouwde in 1806 in Rijssen met Hendrika Groothuis. De volgende vier kinderen werden 



met de naam Ten Sende aangeduid: Leide (1768-ca. 1793) die in 1786 huwde met Gerrit Mannes Bullener in 

Enter, Jan (1773-1827) die in 1797 trouwde met Hendrina Hendriks Eeftink (5.2.500), zich vooreerst op zijn 

moeder’s geboortehuis Wilgerink vestigde om naderhand in 1801 op Timmerjan (Hericke 3.2.230) te gaan 

wonen, Willem (1776-1837) die ongehuwd bleef en Jenne/Jenneke (1780-1810) die in 1800 trouwde met de uit 

Rijssen afkomstige Jan Alberts Wolters en boerin op Wilgerink (5.3.020) werd. 

 

► Na het vertrek van het gezin Ten Sende kwam het RK gezin van Jan Freriksen (ca. 1736-1806) - Maria 

Smits († 1811) hier wonen. Hun in Markvelde geboren dochter Aaltjen/Aleida (ca. 1760-1830) trouwde in 1787 

met Jan Hendrik (Joannes Henricus) Kamphuis (1757-1815, “Heerbaart”) uit Wiene. In Elsen kregen Jan en 

Maria 6 kinderen, waarvan er twee op jonge leeftijd zijn overleden. De andere vier waren: Gerrit/Gerardus 

(*1790) die opvolger zou worden, Joanna (*1795) die in 1816 te Rijssen trouwde met Antonius Overdijk uit 

Delden, Gerardus Joannes (1798-1879) en Gerardus (1800-1860) die in 1830 trouwde met Aleijda Heuken 

geboortig uit Borne en in 1842 hertrouwde met Geertruid Rannink afkomstig uit Rijssen en als timmerman in 

Almelo is gaan wonen. 

 

► Opvolger Gerrit/Gerardus Kamphuis (1790-1861) trouwde in 1817 met Johanna (Anna) Scherphof of 

Mensink (1791-1834) afkomstig uit Delden. Zij kregen 6 kinderen: Jenneken (1818-1868) die in 1846 zou 

trouwen met Gradus Holtkamp en in Deldenerbroek ging wonen, Janna (1820-1844), Gerrit Jan (*1822) die 

koopman werd en in 1853 trouwde met Joanna Tiehuis in Enter, Harmina (*1825) die 14 dagen na haar geboorte 

overleed, Hendrikus (1826-1898) die wever werd en in 1854 trouwde met Maria Roetgerink in Ambt Delden en 

Arend Jan (1830-1892) die kleermaker/winkelier in Enter werd en in 1853 huwde met de in Hardenberg geboren 

Catharina Hendriksen en na het overlijden van zijn vrouw in 1867 hertrouwde met Maria Mekenkamp uit Enter. 

In 1830 werd het boerderijtje voor afbraak verkocht en vertrok de familie Kamphuis. Gerrit werd nu voerman 

van beroep. Nadat zijn vrouw Anna in 1834 in Ambt Delden was overleden hertrouwde Gerrit in 1838 met 

Aleida Bisschop te Wierden; Gerrit is in 1861 in Enter overleden. 

 

► Na het vertrek van de familie Kamphuis woonde hier vanuit Delden nog heel kort de familie Hendrik 

Lammersen-Johanna Zegerink. Tijdens hun verblijf hier overleed in januari 1831 hun 8 maand oude zoontje 

Hendrikus. Ook in 1831 werd, in Delden, nog dochter Harmina geboren. 

Omstreeks 1832 vestigde het gezin zich in een woning “aan” Nijsink (5.2.190). 


