
Boerderijnummer   5.4.340 

Erfnaam    erve Verdriet-ter Balkt 

Oudste vermelding   ca 1735 

Huidig adres    Holtdijk 9 

 

Historie boerderij 

 

Hoewel er geen schriftelijke bewijzen voor zijn, kunnen we aannemen dat omstreeks 1735 op deze plek een 

boerderijtje is gesticht. In 1776 zou het verkocht worden, maar er staat dan genoteerd dat het huis van Arent ter 

Wheele, het Verdriet genaamd, bij gebrek aan kopers is aangehouden. 

 

Begin 1800 had het huis een huurwaarde van 6 gulden 

terwijl er toen nog maar 1 ha grond bij hoorde. Ook het 

aantal stuks vee, 1 koe, hield niet over.  

Met de komst van Jan Hendrik Nijhuis als boer op 

Verdriet ging het bedrijf groeien. Van de marke Elsen 

kreeg hij bijna 2½ ha toebedeeld en van de marke Herike 

ruim 3 ha, bovendien kocht hij bij de verkoop van het 

Stoevelaar nog eens 1,7 ha.In  

1866 werd de boerderij herbouwd. 

Bij de komst van schoonzoon Hendrik Jan ter Balkt 

omvatte de boerderij al 15 ha grond. Ook ter Balkt bleef 

uitbreiden; in de jaren 1904-1907 kocht hij 4,2 ha, echter 

in 1931 verkocht hij 2 ha heidegrond aan ter Horst. 

In 1955 ging er in eerste instantie ruim 3 ha over op de 

uitgetrouwde zoon Herman ter Balkt, die in 1961 weer 2 ha terugverkocht aan opvolgend zoon Jan Hendrik ter 

Balkt. 

Vanaf  2003 zijn de landbouwactiviteiten geminimaliseerd. 

De volgende sluitstenen zijn nog aanwezig: Sluitsteen in het voorhuis: HJTB  JHN  JHTB 1902 (Hendrik Jan ter 

Balkt, Johanna NijHuis, Jan Hendrik ter Balkt).  

Sluitsteen boven de niendeure: IHN  IV 1851 (Jan Hendrik Nijhuis Jenneken Vinkers). 

 

Bewoners: 

 

► Arent ter Welle 

(*1711), geboren te Herike op 

de Welle (3.2.128), trouwde 

omstreeks 1737 met Maria 

Hulsbeke of Warmelo (*1707), 

dochter van Berend Hulsbeke 

in het dorp (1.1.005).  

Arent en Maria kregen 4 

kinderen die allen in Goor zijn 

gedoopt: 

Berent ter Welle (*1739), Janna 

ter Welle (*1741) trouwde in 

1764 met Jan Egberts ter 

Hoonte uit Neede, Jenneken ter 

Welle (*1743) overleed op 

jonge leeftijd en Jenneken ter 

Welle of Verdriet werd de 

opvolgster. 

 

► Jenneken (zij noemde 

zich ook wel Janna) ter Welle 

of Verdriet (*1749) trouwde 

maar liefst 3 keer; de eerste 

keer in 1769 te Goor met Jan 

Staand v.l.n.r: de knecht Jan Willem Oldereuver of Briel, Hendrik Jan ter Balkt 

(*1911), Jan Hendrik ter Balkt (*1885). Zittend: Hendrik Jan ter Balkt (*1852), 

Johanna Hendrika ter Balkt (*1913), Johanna ter Balkt-Nijhuis (*1854), op schoot 

Jan Hendrik ter Balkt (*1916) en Johanna ter Balkt-Kloots (*1885) 



Kuipers (1744-ca.1771) uit Neede, de tweede keer in 1773 te Goor met Gerrit Jan Klein Dengerink (1741-

ca.1793) uit Verwolde in Laren en tenslotte in 1794 te Rijssen met Gerrit Meulenkolk (*1768) van Klein 

Meulenkolk (Elsen 5.2.360). 

Uit het eerste huwelijk werd geboren Marten Kuiper of Verdriet (1770-1833) die zich vestigde op het Rietgoor. 

Uit het tweede huwelijk werden geboren: Jan Verdriet of Dengerink (*1774) die de opvolger werd, Aaltjen 

Verdriet (*1777) die jong overleed en Aaltjen Verdriet (*1780). 

 

► Jan Verdriet of Dengerink (1774-1853), dagloner van beroep, trouwde in 1801 Hendrika Nijhuis (1776-

1852) van JanNiehoes (Hericke 3.2.180). Jan en Hendrika kregen 2 zoons: Berent Verdriet (1799-1879) die in 

1822 trouwde met Aaltjen Volbrink en omstreeks 10 jaar later naar Alink/Verdriet verhuisde (5.4.320) en 

vervolgens de nieuwe boerderij Jonas/Verdriet (5.4.350) stichtte en Garrit Verdriet (*1802). 

 

 

► Neef Jan Hendrik Nijhuis (1820-

1900), afkomstig van JanNiehoes 

(Hericke 3.2.180) kwam als knecht op 

Verdriet werken [ook zijn zuster Hendrina 

Nijhuis (1816-1851) was daar in dienst] 

en werd uiteindelijk de opvolger. 

Hij trouwde in 1852 met Jenneken 

Vinkers (1819-1890) afkomstig van 

Peddemors (5.4.040). 

Jan Hendrik en Jenneken kregen 5 

kinderen waarvan er 3 levenloos ter 

wereld kwamen: 

Johanna Nijhuis (*1854) werd de 

opvolgster en Harmina Nijhuis (1862-

1939) trouwde met Hendrik Jan 

Koldenberg op de Scheper (Hericke 

3.2.140). 

 

► Johanna Nijhuis (1854-1935) trouwde in 1884 met Hendrik Jan ter Balkt (1852-1924) van Boswinkel 

uit Kerspel Goor. Johanna en Hendrik Jan kregen 1 zoon Jan Hendrik ter Balkt. 

 

► Jan Hendrik ter Balkt (1885-1945) trouwde in 1910 met Johanna Kloots (1885-1967) uit Beusbergen 

(Beusbergen 2.4.290). Dit echtpaar kreeg 5 kinderen: 

Hendrik Jan ter Balkt (1911-2008) trouwde in 1936 met Gerritdina Hendrika Wissink (1914-1989) in de 

Dijkerhoek (Marckelo 1.2.365), Johanna Hendrika ter Balkt (1912-1912) werd slechts 130 dagen oud, Johanna 

Hendrika ter Balkt (1913-2010) trouwde in 1935 met Hendrikus Olydam (1908-1940) (Elsen 5.2.380) die in 

1940 tijdens de Duitse inval bij Doesburg als militair sneuvelde, Jan Hendrik ter Balkt die de opvolger werd en 

Herman ter Balkt (1919-2006) die in 1947 trouwde met Mina Gerritdina Stokkentreeff (1923-2012), eerst 

inwoonde op Verdriet waar dochter Annie in 1948 

werd geboren, vervolgens ging wonen op de Barlo 

(5.4.240) en uiteindelijk introk bij z’n 

schoonouders op het Zeldam. 

 

► Jan Hendrik ter Balkt (1916-2007) 

trouwde in 1942 met Dina Hendrika Greven (1914-

1988) van Nieland (Stockum 2.1.430). 

Dit echtpaar kreeg 2 kinderen: 

Jan Hendrik ter Balkt die de opvolger werd en 

Arend Jan ter Balkt (*1949) die in 1976 trouwde 

met Gerritje Schottink (*1950) van Tweggelaar 

(Marckelo 1.6.250) en in Goor is gaan wonen. 

 

► Jan Hendrik (Henk) ter Balkt (1943-2010) trouwde in 1966 met Everdina Gerritdina (Dinie) Reef 

(*1946) van Reef (Elsen 5.3.038). Uit dit huwelijk werden 3 kinderen geboren: 

20-6-1950 

Stromijt ging in vlammen op. 

Zondagmiddag brak door onbekende oorzaak brand uit 

in een stromijt van de landbouwer ter Balkt te 

Elsenerbroek. De brandweer van Markelo werd 

geroepen en deze was de brand (die intussen al door 

buren werd bestreden) spoedig meester. De stromijt ging 

geheel verloren en een aangrenzende zogenaamde 

paraplui voor haverberging gedeeltelijk. Gelukkig kon 

door gunstige windrichting de aangrenzende schuur en 

de woning worden behouden. 

Familie ter Balkt: Herman, Hendrik, vader Jan Hendrik, moeder 

Johanna en dienstmeid Hendrika Brinkmans 



Jan Hendrik (Henny) ter Balkt (*1966) die in 1995 trouwde met Ellen Anna Maria Katier (*1969) uit Ambt 

Delden en een nieuwe woning ernaast bouwde (5.4.342), Erna ter Balkt (*1969) die in Warnsveld woont met 

Niels van der Neut en Arjan Gerrit ter Balkt 

(1973-2014) die in het ouderlijk huis woonde. 


