
Boerderijnummer   5.4.350 

Erfnaam    erve Jonas-Verdriet 

Oudste vermelding   ca 1835 

Huidig adres    Holtdijk 5 

 

Historie boerderij 

 

Omstreeks 1835 werd hier op de markegrond een klein huisje met een huurwaarde van 3 gulden gebouwd. Toen 

bij de markedeling de bewoners niet in staat waren de ondergrond te kopen kreeg de Diaconie van Elsen het 

huisje met de ondergrond geschonken door het markebestuur. De Diaconie incasseerde gezien de financiële 

toestand van de bewoners geen huur. 

Op 9-10-1903 koopt Teunis Wevers (Roos) voor f 1650 via publieke veiling de boerderij van Het Bestuur van de 

Vereeniging tot ondersteuning van Protestantsche behoeftigen te Elsen. Vervolgens werd in 1905 het huis met 

1½ ha grond voor 1200 gulden verkocht aan de bewoner Hendrik Jan Verdriet.  

Waarom aan de eerste bewoners van dit 

plaatsje de, aan de bijbel ontleende, naam 

Jonas werd toebedeeld is niet duidelijk. De 

nakomelingen van deze bewoners waren 

alle stoere en harde werkers. Veelal ging 

men naar "Holland" om er gras te maaien 

en er een extra centje bij te verdienen. Van 

het op deze manier gespaarde geld kocht 

men een pony, die het werk op het 

boerderijtje aanmerkelijk verlichtte. 

In 1928 werd schoonzoon Frederik 

Blumink de eigenaar. Hij verbouwde het 

huis in 1931 en in 1957 werd er een nieuwe 

boerderij rechts van de oude gebouwd; 

steen in voorhuis FB AV 1957 (Frederik 

Blumink, Aaltjen Verdriet). De oude vervallen boerderij werd enkele jaren later afgebroken.  

De bedrijfsomvang is in de loop der jaren door enkele kleine aankopen gegroeid tot 2¼ ha. 

 

Bewoners: 

 

► Berend Verdriet (1799-1879) dagloner van beroep trouwde in 1822 met Aaltjen Volbrink (1804-1867) 

uit Enter. Berend was afkomstig van ter Balkt/Verdriet (5.4.340) maar geboren op JanNiehoes (Hericke 3.2.180) 

waar z’n moeder vandaan kwam. Berend en Aaltje woonden eerst op ter Balkt (van 1822-1827), vervolgens op 

Klein Mölnkolk (van 1827-1833) en daarna op Alink (1833-1841) voor ze zich omstreeks 1840 hier vestigden. 

Het echtpaar kreeg 10 kinderen: 

Jenneken Verdriet (1823-

1823), Jan Verdriet (1824-

1834), Hendrikus Verdriet 

(1826-1848), Johanna 

Verdriet (1829-1831), Jan 

Hendrik Verdriet (*1831) die 

de opvolger werd, Berendina 

Verdriet (1834-1834), 

Johanna Berendina Verdriet 

(1835-1874) die in 1863 

trouwde met Hendrikus 

Flipsborg op Rietgoor, 

Hendrika Maria Verdriet 

(1838-1901) die in 1867 

trouwde met de weduwnaar 

Esken Wolberink uit 

Diepenheim, Gerritdina 

Verdriet (1841-1843) en 

Gerrit Jan Verdriet (1844-

1924) die in 1879 trouwde 

met Dina Harbers (1853-

Oude boerderij Jonas in 1969 

Achterste rij: Dina, NN, Frederik en Dika. Voorste rij: vader Frederik, Hendrik en 

moeder Aaltje 



1884) van SchuurTeune (5.2.070), naar Goor vertrok en in 1885 hertrouwde met Johanna Nijland. 

 

► Jan Hendrik Verdriet (1831-1910), dagloner van beroep, trouwde in 1860 met Janna Wengerman (1827-

1867) uit Laren, hij hertrouwde in 1867 met Geertruid Wolves (1831-1911) uit Enter.  

In totaal werden er 9 kinderen geboren waarvan 1 levenloos: 

Uit het eerste huwelijk: Aaltjen Verdriet (1861-1939) die in 1880 zoon Jan Hendrik kreeg en in 1886 trouwde 

met Gerhard Kappert in Goor (zoon Jan Hendrik trouwde in 1904 met Heintje Kappert), Hendrik Jan Verdriet 

(*1863) die de opvolger werd en Berend Jan Verdriet (1866-1867). 

Uit het tweede huwelijk: Johanna Verdriet (1869-1869), Berend Jan Verdriet (1870-1871), Berend Jan Verdriet 

(1871-1947) die in 1919 in Borne trouwde met Dirkje Klein en Jan Verdriet (1873-1941), arbeider van beroep, 

die in 1897 trouwde met Gerritdina Brinks (*1873) en in 1898 naar Goor vertrok. 

Moeder Geertruid Wolves vertrok in 1903 naar Goor en vader Jan Hendrik Verdriet in 1907 naar Enter. 

 

► Hendrik Jan Verdriet (1863-1934), arbeider van beroep, trouwde in 1895 met Aaltjen Frit (1873-1908) 

uit Diepenheim. Zij vertrokken in 1896 naar Goor maar kwamen korte tijd later, toen broer Jan met z’n vrouw 

Gerritdina naar Goor vertrok, weer terug. Hendrik Jan hertrouwde in 1910 met de weduwe Egberdina Harbers-

Tuller (1864-1937) van Schuur Teune (5.2.070) die haar dochter Antonia Harbers meebracht.  

Uit het eerste huwelijk werden 5 kinderen geboren: 

Johanna Verdriet (*1895) trouwde in 1915 in Goor met Geele de Vries, Aaltjen Verdriet (*1900) werd de 

opvolgster, Gerrit Hendrik Verdriet (*1902) vertrok in 1931 naar Goor en trouwde daar toen met Arendina 

Brinks, Hendrikus Verdriet (*1904) trouwde in 1929 in Enschede met Hermina Petronella Nijhof en Arendina 

Verdriet (1908-1908). 

► Aaltjen Verdriet (1900-1982) trouwde in 1924 

met Frederik Blumink (1896-1990) fabrieksarbeider uit 

Neede. Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren: 

Egberdina Aaltje Blumink (1924-1998) trouwde in 

1950 met Lambertus Antony Blom (1910-1966) in 

Delden, Hendrika Johanna Blumink (1925-2011) 

trouwde in 1949 met Gerrit Jan Assink (1917-1965) uit 

Ambt Delden, Frederik Jan Blumink (*1926) werd de 

opvolger en Berend Hendrik Blumink (1933-1999) 

trouwde in 1958 met Johanna Hendrika (Annie) 

Roelofsen uit Ambt Delden en ging wonen in Goor. 

 

► Frederik Jan Blumink (1926-1989) bleef 

ongehuwd. Na z’n overlijden kwam zijn zuster 

Hendrika Johanna (1925-2011) inwonen. Toen vader 

Fredrik Blumink in 1990 was overleden werd de zoon van Hendrika Johanna, Frederik Hendrik Assink, de 

nieuwe opvolger. 

 

► Frederik Hendrik (Frits) Assink (*1957) trouwde in 1986 met Johanna Elisabeth Maria ter Doest 

(*1958) uit Delden. Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren: 

Johanna Willemina (Kim) Assink (*1989) en Elisabeth Maria (Rianne) Assink (*1991). 


