
Boerderijnummer   3.3.320 
Erfnaam    Erve Potplas-Plashutte 
Oudste vermelding   ca 1764 
Afgebroken ca 1940, stond ca 100 mt achter Tjoonk a/d Rijssenseweg 
 
Historie boerderij 
 
Ongeveer 100 meter achter Tjoonk en vlak aan de westelijk walkant van de Potbeek stond vroeger het 
boerderijtje genaamd Potplas, soms ook aangeduid als Pieten Jan. Het was omstreeks 1764 gesticht op de 
markegrond, waarbij de stichter van de Marke het recht van opstal kreeg.  
In 1765 leent Aaltjen Pongers, de wed. van Berend Paschers, f 300,- van Albert Peterman en Tonis Hesselink als 
mombers van Willem Spanke, minderjarige zoon van Anne Duinshorst, met als onderpand het door haar 
bewoond wordende huis met de bijgelegen gront, het Plas Berents genaamd, tusschen Sligtman en den Pot 
gelegen. 
Het werd in 1833 voor f. 75,= aangekocht van de marke. Bij de markedeling in 1862 kreeg de toenmalige 
bewoner Jan ten Dam 3¾ hectare markegrond toebedeeld.  
In 1876 werd het met 3 hectare grond eigendom van Jan Hendrik Koelers, die het in 1898 verkocht aan Jan Klein 
Velderman. In 1939 verkreeg de botermaker Gerrit Jan Klein Velderman in de Dijkerhoek dit huis met 1½ 
hectare grond in eigendom. Niet lang daarna zal het zijn afgebroken. 
 
Bewoners: 
 
► Eerst bekende bewoner is Aaltje Pongers, de weduwe van Berent Plasman of Paschers, met haar jongste 
kinderen. Zij hadden daarvoor gewoond op herberg De Pot (3.3.370). 
 
► Opvolgende bewoners waren Teunis Stoelhorst (ca1739), afkomstig van Stoolhorst in het 
Markelosebroek (Markelo buitengebied 1.6.380) en getrouwd met Lammerdina Stokkers (1748-1832) uit Holten. 
Het echtpaar kreeg 6 kinderen waarvan er 1 jong overleed: Janna (ca1770-1822) trouwde in 1799 met Gerrit Jan 
Kosters in Beusbergen, Theunis (1772-1844) trouwde in 1810 in Diepenheim met Jenneken Berkenbos en 
woonde later op Peters nabij de Kruusweg (Markelo buitengebied 1.3.290), Garrit (*1776), Hendrine (1779-1835 
huwde met Albert Kreumelaar, Wolter (1783-1840) trouwde in 1807 met Jenneken ter Look en ging boeren op 
de Looker (3.3.165) en Aaltje (1787-1847) die in 1816 te Bathmen trouwde met Lammert Veldkamp. Moeder 
Lammerdina ging met haar zoon Wolter mee.  
 
►  Enkele jaren woonde er vervolgens het paar Hendrik Reinds (1758-1820) en Hendrika Vasters (1766-
1843) die omstreeks 1810  er vlak naast, richting Rijssenseweg, een nieuw boerderijtje stichtten (3.3.360). 
 
► De dagloner Jan ten Dam (1770-1848), afkomstig uit het dorp, werd de volgende bewoner. Hij was in 
1805 getrouwd met Aaltje Nijhuis of Plasman (1775-1852). Jan en Aaltje kregen 11 kinderen waarvan er maar 
liefst 7 jong overleden: Gerrit Hendrik (1806-1835) trouwde in 1828 in Laren met Geertjen Schotman, Aaltjen 
(1820-1878) trouwde in 1857 met de weduwnaar Harmen Oosterveld, terwijl de zusters Hendrika (*1814) en 
Jenneken (*1815) de achtereenvolgende opvolgers werden. 
 
► Hendrika (1814-1836) trouwde in 1835 met haar buurjongen Jan Harm Koelers (1803-1862) afkomstig 
van Vastert (3.3.240). Zij overleed echter 1½ jaar na de huwelijksdag, waarna Jan Harm hertrouwde in 1838 met 
haar zuster Jenneken ten Dam (1815-1885). Uit het eerste huwelijk werd 1 kind geboren, uit het tweede huwelijk 
7 waarvan er 3 jong overleden en 4 naar elders vertrokken. De enige die in Markelo bleef, Jan Hendrik (*1844) 
werd de opvolger. 

 
► Jan Hendrik Koelers (1844-1897) trouwde in 1863 met 
Geertrui Overmeen (1838-1891) uit Holten. Het echtpaar kreeg 10 
kinderen. Nadat Geertrui al in 1891 was overleden, kwam vader Jan 
Hendrik in 1897 dramatisch om het leven toen hij bij het kersen plukken 
uit een boom viel. De kinderen, voorzover nog niet vertrokken, werden 
toen elders ondergebracht en de boerderij in 1899 verkocht. 
 
► Jan Klein Velderman (1862-1899) en Willemina Schorfhaar 
(1866-1945) werden de nieuwe eigenaars/bewoners. Klein Velderman 

was afkomstig uit Laren en Willemina was geboortig van de Krimp (Markelo buitengebied 1.6.060). Vanaf hun 
huwelijk in 1887 tot ze hier kwamen wonen in 1898, hadden ze op verschillende adressen gewoond. Jan overleed 

22-7-1897 
Toen maandag voormiddag de 
boerwerker J.H. Koelers (Pieten 
Jan) in den Pothoek aan het kersen 
plukken was, had hij het ongeluk uit 
de boom te vallen met het treurig 
gevolg dat hij ernstige inwendige 
kneuzingen bekwam, waaraan hij ’s 
middags te 2 uur overleed. 



het jaar daarop, waarna Willemina in 1900 hertrouwde met haar zwager Derk Jan Klein Velderman (1869-1938). 
Uit beide huwelijken werden in totaal 9 kinderen geboren: Gerrit Jan (1887-1977) werd botermaker, trouwde in 
1912 met Hendrika Berendsen en ging uiteindelijk wonen op de Schriever in de Dijkerhoek (Markelo 
buitengebied 1.2.460), Mina (1890-1963) trouwde in 1912 met Hendrik Jan Tempelman, Jan Hendrik (*1892) 
trouwde in 1918 met Johanna Wibbelink, woonde op verschillende adressen, maar vestigde zich in 1928 op de 
Keite (3.3.380), Jans (*1894) trouwde in 1916 met Hendrika Wibbelink, vestigde zich in het dorp, maar overleed 
2 jaar later waarna z’n weduwe hertrouwde met Jan Hendrik Schreurs de wagenmaker aan de Goorseweg, Jan 
Willem (1897-1897), Johanna Willemina (1898-1972) trouwde in 1918 met de metselaar Albertus Wilhelm 
Nijenhuis, Jan Willem (1901-1936) overleed ongehuwd, Hendrik (1903-1903) en Derk Hendrik (1906-1911). 
Na het overlijden van Derk Jan vertrok de weduwe Willemina naar haar oudste zoon Gerrit Jan in de Dijkerhoek, 
waar ze in 1945 overleed. 


