
Boerderijnummer   3.3.370 
Erfnaam    Erve Heuten-Potman 
Oudste vermelding   ca 1804 
Huidig adres Rijssenseweg 29 
 
Historie boerderij 

 
Jan Harmen Heuten stichtte hier omstreeks 1804 een huisje 
op de markegrond, waarop hij van de Marke het recht van 
opstal verkreeg.  
In 1811 bestaat de veestapel uit 1 koe. 
In 1832 werd het voor f. 50,= aangekocht van de marke. Na 
de verdeling der markegronden, verkochten de erven 
Heuten/Hobbelink in 1863 het huisje met bijna 1 hectare 
grond aan Hendrik Jan Potman. Hij voegde z’n eigen grond 
daarbij en begon dus met een huisje en 2,5 hectare grond. 
Waren de eerste bewoners nog dagloners, geleidelijk werden 
het landbouwers, terwijl het vanaf 1932 een timmerbedrijf 
werd. Vanaf 1900 werd er geregeld gebouwd en 
bijgebouwd, terwijl ook de grondoppervlakte zich 
geleidelijk uitbreidde tot uiteindelijk 6 hectare. De 

oorspronkelijke boerderij werd na verbouwingen en herbouw in resp. 1911 en 1949 uiteindelijk in 1999 gesloopt. 
Omstreeks 2001 is het aannemersbedrijf een onderdeel 
geworden van de firma Veldman in Raalte. Links van 
de bedrijfsgebouwen is in 1994 een woonhuis 
gebouwd voor zoon Hendrik Willem, terwijl rechts in 
1996 een nieuwe woning is gebouwd waar schoonzoon 
Gerrit Johan Podt en z’n kinderen wonen. 
 
Bewoners: 
 
► Jan Harmen Heuten (1764-1813) uit de 
Dijkerhoek (Markelo buitengebied 1.2.412), in 1796 
getrouwd met Lammerdina Koldendijk (1770-1839) uit 
de Stoevelaarshoek (3.1.190), was dus omstreeks 1804 
de eerste bewoner. Zij hadden de eerste jaren van hun 
huwelijk gewoond op Vosgezang (3.1.110). 
Na het overlijden van Jan Harmen hertrouwde 
Lammerdina in 1814 met Garrit Hobbelink (1778-1827). Uit het eerste huwelijk werden 8 kinderen geboren: 

Hendrika (1795-1877) trouwde in 1823 met de 
weduwnaar Gerrit Jan Kosters van de Köster/Bleekers 
(Beusbergen 2.4.140), Geertruid (1800-1872) trouwde in 
1827 met buurtgenoot Harmen Bouwhuis (3.3.340), 
Jenneken (1802-1873) trouwde in 1820 met buurman 
Hendrik Keiten (3.3.380), terwijl zoon Jan Heuten de 
opvolger werd; de overige kinderen zijn jong overleden 
of naar elders vertrokken. 
 
► Jan Heuten (1805-1832), dagloner van beroep, 
trouwde in 1829 met Geertrui Vennebekken (1792-
1841), de weduwe van Jan Reinds aan de overkant van 
de weg (3.3.360). Na het overlijden van Jan Heuten 
trouwde Geertrui in 1833 voor de derde keer en wel met 

Gerrit Jan Potman (1809-1867) afkomstig van Potdijk 
(3.3.250).  Dit paar vestigde zich op Vosgezang 
(3.1.110) om ruim 10 jaar later weer terug te keren. 
Gerrit Jan was ondertussen, na het overlijden van 

Geertrui, in 1841 hetrouwd met Teuntjen Kosters (1804-1866) van de Köster/Bleekers (Beusbergen 2.4.140). 
Teuntje bracht toen haar onechte dochter Janna Kosters (*1826) mee. 
 

Boerderij Potman, voordat er een nieuw dwarshuis 
werd voor gebouwd 

Boerderij Potman met het ervoor gebouwde dwarshuis; 
in 1999 afgebroken 

Familie Potman omstreeks 1917: Jenneken Potman-Wonnink 
(*1865), Hendrika Wissink (*1900), Jan Harmen Potman 

(*1867), Hendrik Willem Potman (*1907) 
 



Uit deze 4 opvolgende huwelijken werden 5 kinderen geboren: Hendrika Reinds (*1821), Jan Harmen Heuten 
(*1831) die in 1862 trouwde met Johanna Gerridina Olijdam, Johanna Antonia Potman (*1833) die in 1863 
trouwde met de weduwnaar Lambert Mol in Neede, Geertrui Potman (1845-1925) die in 1869 trouwde met 
Gerrit Hendrik Olijdam in Kerspel-Goor en Hendrik Jan Potman (*1835) die de opvolger werd. 
 
► Hendrik Jan Potman (1835-1894) trouwde in 1858 met Janna Kosters (1826-1866), de onechte dochter 
van z’n stiefmoeder. Na het overlijden van Janna hertrouwde Hendrik Jan in 1866 met Jenneken Leuvelink 
(1829-1915) geboortig van de Schaddenhorst (Markelo buitengebied 1.5.150). Jenneken was eerder getrouwd 
geweest met Berend Jan Bargman en Hendrik Teela, beiden in Holten. Uit beide huwelijken van Hendrik Jan 
werden 7 kinderen geboren: Gerritdina (*1859) die in 1881 trouwde met Berend Jan Brunnekreef, Gerrit Jan 
(*1860) die in 1887 trouwde met Janna Jansen, Gerrit Hendrik (1862-1928) die ongehuwd bleef, Jan Harmen 
(1863-1864), Tonia (1865-1866), Hendrik (*1871) die in 1898 trouwde met Johanna Bruins en Jan Harmen 

(*1867) die de opvolger werd. 
 
► Jan Harmen Potman (1867-1955), landbouwer 
van beroep, trouwde in 1888 met Hendrika Harmina 
Velderman (1867-1905), afkomstig van Monte Bello 
(3.1.030). Een half jaar na het overlijden van z’n vrouw 
hertrouwde Jan Harmen met Jenneken Wonnink (1865-
1943), de weduwe van Gerrit Willem Wissink op de 
Schaddenhorst (Markelo buitengebied 1.5.150). Zij 
bracht haar 2 zoons en de verkoopopbrengst van de 
boerderij mee. Uit het eerste huwelijk van Jan Harmen 
werden 11 kinderen geboren (waarvan er 7 jong 
overleden) en uit het tweede huwelijk één: Hendrik Jan 
(1888-1954), een half jaar voor de huwelijkssluiting van 
z’n ouders geboren, trouwde in 1913 als 

timmerman/landbouwer te Lochem met Johanna 
Ligtenberg, Jan Willem Potman (1891-1962) trouwde in 
1918 met Gerritdina Hofman op Potdijk (3.3.250) en ging 
dus terug naar de boerderij waar z’n oudste voorvader op 

Potman vandaan kwam, Jan Hendrik (1893-1947) bleef ongehuwd op Potman wonen, Jan (1896-1898), 
Jenneken (1898-1898), Willemina (1898-1898), Jan (1899-1970) trouwde in 1924 met Berendina Sligman en 
werd daardoor boer op Löppink (Stokkum 2.1.300), Gerrit Hendrik (1901-1901), Hendrik (1901-1901), Jenneke 
(1902-1902), Jenneken (1904-1907) en uit het tweede huwelijk Hendrik Willem (*1907) die de opvolger werd.  
 
► Hendrik Willem Potman (1907-1973) trouwde in 1932 met Gerritjen Markerink (1911-1990) uit het 
Stokkumerbroek. Hij begon toen met een timmerbedrijf en z’n eerste karwei was de bouw van de 
Boerenleenbank op de hoek van Goorseweg en Beatrixstraat. Hendrik Willem en Gerritjen kregen 5 kinderen: 

Harmina Johanna (1935-2008) die in 1959 trouwde met 
Anton Smeyers in Rijssen, Jenneken (*1936) die in 1961 
trouwde met Gerrit Kempers (3.3.032), Johanna 
Hendrika (*1939) die in 1960 trouwde met Dick Muller 
in Holten, Dika (*1943) die in 1969 trouwde met 
Herman Nijmeyer in Diepenheim en oudste zoon Jan 
Harmen (*1933) die de opvolger werd en in 1956 
trouwde met Jenneken Nijland van MeesterBerends 
(Markelo buitengebied 1.5.176). 
 
► Jan Potman (1933-1993) trouwde in 1956 met 
Jenneken Johanna Nijland (*1936) van Meesterberends 
(Markelo buitengebied 1.5.176). Dit echtpaar kreeg 2 
kinderen: Zoon Henny (*1962) die de opvolger werd en 
dochter Gerry (1956-2005) die in 1978 trouwde met 

Gerrit Podt (*1955) eerst aan de Loosboerstraat ging wonen en in 1996 oostelijk van de bedrijfsgebouwen een 
nieuwe woning betrok, samen met moeder Jenneken en de 2 kinderen Judy (*1978) en Jolande (*1982). Judy is 
getrouwd met Wilco Elkink, terwijl Jolande in 2009 is getrouwd met Sander Klein Teeselink en in het ouderlijk 
huis ging wonen. 
 

In 1996 gebouwde woning, oostelijk van de vroegere 
boerderij 

In 1994 gebouwde bedrijfswoning bij 
aannemingsbedrijf Potman, westelijk van de vroegere 

boerderij 



► Henny Potman (*1962) trouwde met Hendrika Haverslag (*1967) en ging wonen in de nieuwe, in 1994 
gebouwde, woning westelijk van de bedrijfsgebouwen. Hun kinderen zijn Serg (*1998) en Kiki (2001).  
 


