
 
Boerderijnummer   3.3.250 
Erfnaam    Erve Potdijk 
Oudste vermelding   ca 1825 
Huidig adres Potkamp 4 
 
Historie boerderij 
 

Deze boerderij kreeg de naam Potdijk 
omdat de eerste bewoners afkomstig waren 
van de Oude Pot (3.3.260) en er de 
volgende generatie een Dijk bij introuwde. 
Het was oorspronkelijk een huisje dat op 
de gemeenschappelijke markegrond was 
gesticht en waarvoor de bewoner recht van 
opstal kreeg. Vanaf de markeverdeling 
behoorde er ruim 3 hectare grond bij. In 
1955 vond er nieuwbouw/verbouw plaats. 
 
Bewoners: 
 
► Deze boerderij werd omstreeks 
1825 gesticht door Harmina Potman-
Holstege (1774-1847) en haar dochter 
Hendrika Potman (1804-1849) die in 1820 

was getrouwd met Hendrik Jan Holstege (1792-1852) uit Diepenheim. Dit gezin kwam van de nabijgelegen 
Oude Pot (3.3.260). 
Hendrik Jan en Hendrika kregen 7 kinderen: Hendrina (1822-1856) die in 1848 trouwde met Derk Strik op Baars 
(3.1.070), Hendrik (1825-1848), Jan (1828-1851), Hermannus (1832-1860) die in 1859 trouwde met Geertruid 
Kevelham van de Bungeler (Beusbergen 2.4.150), Gerridina (1836-1888) die in 1857 trouwde met Gerrit Jan 
Sanderman op Oelendieks (Markelo buitengebied 1.5.180), Berend Jan (1839-1900) die in 1868 trouwde met 
Arendina Ulfman en naar Enschede vertrok en de oudste dochter Jenneken (*1821) die de opvolgster werd. 
 

► Jenneken Holstege (1821-1863) trouwde in 1849 met de uit 
Holten afkomstige dagloner Hendriekus Dijk (1817-1884). Na het 
overlijden van Jenneken hertrouwde Hendriekus in 1863 met Maria 
Koldenberg (1827-1870) afkomstig van Nieuw Koldenberg 
(3.1.060). Uit het eerste huwelijk werden 7- en uit het tweede 
huwelijk 2 kinderen geboren: Hendrika (1853-1855), Harmina 
(1854-1854), Harmina (1855-1918) trouwde in 1883 met Berend Jan 
Lonink in de Grotestraat in het dorp, Johanna Hendrika (1857-1906) 
trouwde in 1879 met Jan Hendrik Schreurs aan de Bovenbergweg 12 
in Elsen, Hendrik Jan (1860-1862), Hendrik Jan (1862-1864), 
Jenneken (1864-1865), Jan Hendrik (*1865) trouwde in 1894 met 
Gerritdina Dannenberg en vertrok naar Wierden en oudste zoon 
Teunis (*1850) werd de opvolger. 
 
► Teunis Dijk (1850-1919) trouwde in 1872 met Harmina 
Kappert (1835-1915) van de Borkeld. Teunis en Harmina kregen 1 
dochter: Jennigjen (*1874). 
 
► Jennigjen Dijk (1874-1911) trouwde in 1897 met de uit 
Holten afkomstige Teunis Hofman (1867-1939). Teunis en 
Jennigjen kregen 2 kinderen: Hermannus (*1898) en Gerritdina 
(*1897) die de opvolgster werd. 
 
► Gerritdina Hofman (1897-1927) trouwde in 1918 met Jan 
Willem Potman (1891-1962) afkomstig van Potman (3.3.370). Dit 
echtpaar kreeg 6 kinderen: Hendrika Johanna (*1918) trouwde in 
1938 met de slachter Jan Hendrik ten Zende, Truida (*1921) bleef 

Woonboerderij Potdijk 

Familie Potman op Potdijk: achterste rij: 
Jenneken Potman (*1919), grootvader Teunis 
Hofman (*1867), Hendrika Johanna Potman 

(*1918). Voorste rij: Jan Harmen Potman 
(*1922), Johanna Potman (*1924) en Truida 

Johanna Potman (*1921) 



ongehuwd thuis wonen, Jan Harmen (*1922) trouwde in 1944 met Hermina Hendrika 
Daggert op Achternes (Stokckum 2.2.290), Johanna (*1924) trouwde in 1947 met 
Hilbrand Brands en ging in Stokkum wonen, Teunis  (1925-1925) en Jenneken (*1919) 
die de opvolgster werd. 
 
► Jenneken Potman (1919-1991) trouwde in 1944 met Frits Oosterkamp (1913-
1991) afkomstig van de Groningerveldweg in Elsen. Frits en Jenneken kregen 3 dochters: 
de tweeling Hanna, die trouwde met Willem Nijenhuis in Enter en Mina (*1947) die met 
Dirk Veltkamp in Laren ging wonen en oudste dochter Dineke (*1944) die de opvolgster 
werd. 
 
► Dineke Oosterkamp (1944-1997) trouwde in 1970 met de uit Goor afkomstige 
timmerman Johan O. de Jong (*1944). Ze kregen 2 kinderen: zoon André (*1972) die er 
met Miranda Ruiterkamp bij inwoont en dochter Jeanet (*1976). 

Jan Willem Potman 
(*1891) 


