
Boerderijnummer   3.3.220 
Erfnaam    Erve Koelers-KooyJan 
Oudste vermelding   ca 1775 
Huidig adres Potkamp 1 
 
Historie en bewoners boerderij 
 

► Gerritdina Koyers (1743-1824) was 
geboren op de Keujer (3.1.250), in 1766 getrouwd 
met Teunis Koelman (1738-1774) en daardoor 
boerin geworden op Koelert (3.3.150). Na het 
overlijden van haar man vertrok ze met haar 2 
kinderen naar haar ouderlijk huis de Keujer, waar ze 
in 1775 hertrouwde met Hermannus Luttikhedde 
(1749-1817) uit Kerspel Goor, de broer van haar 
zwager op de Keujer. 
Hermannus en Gerritdina stichtten toen op bijna 1½ 
hectare grond een boerderijtje in de Pothoek, dat 
aanvankelijk ook de naam Koelers of Endeman 
kreeg. Het stond oorspronkelijk op de plek van de 
huidige stallen en is rond 1857 iets naar achteren 
verplaatst waar het dus thans staat. 

In 1779 koopt Mannus Luttikhedde nu Koelmans 6 dagwerk hooilandt gelegen aan Lammertinks Maate en 
Loninks Maate. 
In datzelfde jaar lenen zij f 625,- van de gemeensman Lodewijk van Eyl Ribbius en vrouw Theodora Aleida 
Duikink met als onderpand het erve en huis 
Koelers genaamt en enkele stukken 
bouwlandt. 
 
Hermannus en Gerritdina kregen 6 kinderen 
die of jong zijn overleden of vroeg naar elders 
zijn vertrokken, want uiteindelijk waren er 
geen opvolgers, ook al omdat de dochter uit 
het eerste huwelijk, Jenneken Koelers (1769-
1849), in 1793 in Lochem was getrouwd met 
de weduwnaar Jan Hendrik Olijdam.  
Omdat er dus geen opvolgers waren namen 
Hermannus en Gerritdina een nichtje Harmina 
Luttikhedde van de Keujer (3.1.250) bij zich 
in. Dit viel waarschijnlijk niet in goede aarde 
bij dochter Jenneken, die opdracht gaf het 
boerderijtje te verkopen. 
 
1801-1802. RAO. 62.2. Processtukken 
rechterlijk archief richterambt Kedingen. Inv.nr. 52.  
Vrouwe T.A. Duikkink, wed. L. van Eyll Ribbius contra Jan Hendrik Olijdam als in huwelijk hebbende 
Jenneken Coelmans inzake proces over het recht van praeferentie en concurrentie op het provenue der 
kooppenningen der gedistraheerde vaste goederen van Hermannus Luttikhedde of Coelman. 
Vervolgens werden in 1802 de vaste goederen van Hermannus Luttikhedde of Coel Mannes executoriaal 
verkocht in opdracht van de wed. van Eyl Ribbius. 
Koper is Harmen Wilbers voor f 530,- van het vrije en allodiale erve en huis Koelers bestaande in 2 stukken 
bouwland met alle opstand van boomen en bosschen in den Meengskamp bij herberg de Pot gelegen. 
De familie Luttikhedde vertrok en stichtte er vlak naast een nieuw boerderijtje (3.3.225). 
In 1811 bestaat de veestapel uit 2 koeien. 
 
► Vervolgens kwam in 1802 van Diepenheim Harmen Wilbers (1764-1832), dagloner van beroep en zoon 
van Dries Wilbers op Groot Wilbers (3.2.070) en in 1800 in Diepenheim was getrouwd met Maria van de 
Hoonte (ca1775-1823). Het echtpaar kreeg 4 kinderen: Dirk (1800-1826) geboren in Diepenheim overleed op 
26-jarige leeftijd, Berendina (*1803) jong overleden, Jenneken (*1811) bleef vrijgezel en werd als bestedeling 

Boerderij KooyJan 

Hendrik Jan Smit (*1892) haalt met paard en wagen veevoer bij de 
Cooperatie. Op de achtergrond bakker Schuurman en het 

gemeentehuis 



opgenomen bij Baars aan de Twikkelerweg (3.1.070) waar ze in 1880 op 68-jarige leeftijd overleed en Berendina 
(*1806) werd de opvolgster. 
 
► Berendina Wilbers (1806-1838) trouwde in 1829 met Gerrit Jan Kempers (1806-1856) uit Elsen. Na het 
overlijden van Berendina hertrouwde Gerrit Jan in 1838, nu met Harmina Reinds (1803-1868) en stichtte 
omstreeks 1840 aan de overkant van de weg een nieuw boerderijtje (3.3.230) waar ze naar toe verhuisden. 
 
► Harmina’s broer, Jan Hendrik Reinds (1810-1877) werd in 1841 de pachter. Hij was in 1840 getrouwd 
met Johanna Boswinkel (1815-1871) dochter van Tone Boswinkel (3.1.238). Omstreeks 1856 vertrok deze 
familie Reinds naar het Markelosebroek en stichtte daar een schaddenhut, de latere boerderij de Wunner 
(Markelo buitengebied 1.5.200). 
 
► Op dat moment arriveerde Wolter Kooijmans (1814-1876) op deze boerderij. Hij sloopte het 
aangekochte onroerend goed en stichtte een nieuwe boerderij, iets verder terug van de weg. Mede door een 
toedeling bij de markeverdeling begon hij met een bedrijf van 5½ hectare grond. Wolter was geboren op de 
Kooy in het Stokkumerbroek (2.3.010) en kreeg daarom de familie-naam Kooijmans en niet Snellink zoals zijn 
vader heette. Hij trouwde in 1846 met de in Kampen geboren Koos Quee (1822-1871) en boerde, voordat hij hier 
kwam, op de boerderij Matena (3.1.295). Uit dit huwelijk werden 6 kinderen geboren, de eerste drie in de 
Stoevelaarshoek de volgende drie in de Pothoek: Willemina (1853-1930) bleef ongehuwd op KooyJan wonen, 
Jenneken (1856-1856), Jan Hendrik (1857-1865), Hendrik Jan (1862-1909) arbeider van beroep trouwde in 1893 
met Johanna Vasters uit Holten (1867-1903); ze woonden in het dorp waar ze beide op relatief jonge leeftijd 
overleden, hun beide kinderen (Willem en Willemina) werden elders ondergebracht. Voor opvolging op 
KooyJan kwamen de twee oudste zoons in aanmerking: Arend Jan (*1846) en Gerrit Willem (*1850). 

 
► Arend Jan Kooijmans 
(1846-1878) trouwde in 1872 met 
Hendrika Leferink (1842-1874) van 
Vlogman in Stokkum (2.1.390) en na 
haar overlijden in 1875 met Jenneken 
Vruggink (1846-1878) van de 
Looker (3.3.400). Beide huwelijken 
duurden slechts kort, bovendien 
overleed Arend Jan Kooijmans 6 
dagen na z’n tweede vrouw. Er werd 
uit elk huwelijk één kind geboren: 
Wolter (*1872) uit het eerste 
huwelijk en hij trouwde in 1897 met 
Berendina Slettenhaar uit Rijssen en 
vestigde zich aan de Goorseweg 
(3.1.010) en Koos (*1877) uit het 
tweede huwelijk werd slechts 3 jaar 
oud. 
 

► Volgende opvolger werd dus Arend Jan’s broer, Gerrit Willem Kooijmans (1850-1924). Hij trouwde in 
1901 op 51-jarige leeftijd met de weduwe Maria Achterkamp (1850-1904), die het dochtertje uit haar eerste 
huwelijk Gerritjen Bettink meebracht. Maria overleed echter 3½ jaar na de huwelijkssluiting. 
 
► Stiefdochter Gerritjen Bettink (1888-1964) trouwde in 1915 met haar buurjongen Hendrik Jan Smit 
(1892-1973). Dit huwelijk bleef kinderloos zodat de knecht Johan Maneschijn als pleegkind werd aangenomen. 
 
► Johan Maneschijn (1917-2007) was geboortig uit Nijverdal en trouwde in 1943 met Berendina Vasters 
(1916-1995) uit Elsen. Dit echtpaar kreeg 2 dochters: Gerda (*1944) die in 1969 trouwde met Hendrik Eertink 
(3.2.010) en Dina (*1946) die de opvolgster werd. 
In 1958 werd er een dwars voorhuis voor de boerderij gebouwd. 
 
► Zij trouwde in 1970 met Gerrit Jan Hoevink (1945-1998) van de Koopman in Elsen. Samen kregen ze 
twee zoons: Johan B. Hoevink (*1971) de opvolger die in 2007 trouwde met Baukje Drenth uit Haulerwijk en 
zoon Herbert (*1972) die in het dorp woont. 
Er wordt nog geboerd op KooyJan met melkbeesten echter in 2011 brandde er een grote koeiestal af. 

Vesperen tijdens de oogst bij KooyJan. v.L.n.R: J.A. Nijmeyer (*1893), W. Nijmeyer-
Smit (*1900), B. Maneschijn-Vasters (*1916), D. Maneschijn (*1946), J. Maneschijn 

(*1917) en M. Paalman (*1919) 


