
Boerderijnummer   3.3.260 
Erfnaam    Erve Oude Pot- HansJanHarm 
Oudste vermelding   voor 1600 
Afgebroken 1956, was gelegen aan de splitsing Potdijk-Potkamp 
 
Historie boerderij 
 
Precies in de punt van de splitsing Potdijk en Potkamp stond vroeger de Oude Pot, ook wel genoemd de Kleine 
Pot.  
In 1753 koopt Potjan van de fam. Sprakel te Goor voor f 145,- een mudde land gesaay op den Potkamp gelegen. 
In 1759 lenen Jan Hospes in den Pot en vrouw Harmken f 400,- van de mombaren van Hendrik Jalink, 
minderjarige zoon van wijlen Gerrit Jalink, in leven coopman tot Amsterdam, en Maria Cramer, nu hertrouwt 

aan den coopman Fredrik Röhne, met als 
onderpand hun vrije en allodiale huis, hoff of 
gaarden den Pot genaamd met het land bij 
het huis in den Agtersten Daalwijker Camp, 
alsmede nog een mudde land, sijnde 
tiendbaar, samen groot 5½ mudde gesaay, 
door comparanten eerder aangekogt van Dr. 
Joan Reminck en vrouw Geertruid Aleida 
Marienburg te Deventer. 
 
In 1762 wordt er een maagscheiding 
opgemaakt wegens het overlijden van Jan op 
den Kleynen Pot. De weduwe Harmken zal 
hertrouwen met Thonis Wilbers. De 
nagelaten kinderen zijn Jan, Jenken, Ebbe, 
Hendrik, Toennes, Gerrit, Janna en Aarent. 
Ieder kind krijgt voor vaderlijke goed f 37,-; 
de jongens bovendien ieder een gust beestjen 
en een kiste en de meysjes ieder een paar 

linnen bedden met toebehoor op naberlijke wijse. 
 
In 1780 lenen de hospes op den Ouden Pot, genaamt Gerrit en vrouw Everdina Hofmans, f 600,- van Jan Poel als 
momber over de thans onmundige en nagelaten Willem Weerdes, kind van Gerrit Weerdes en Janna Haar 
Geerdes. Onderpand is de Oude Pot met haar onderhoorige landerijen. 
 
Ondanks de aanduiding Kleine Pot was het pand begin 1800 even groot als het tegenwoordige de Pot. De 

“huurwaarde” van zowel de huidige Pot als deze Oude Pot bedroegen 
toen 21 gulden (evenveel als van de grootste boerderijen in Herike), 
terwijl alle andere panden in de Pothoek een huurwaarde hadden van 
maximaal 6 gulden. Toch bestond de veestapel in 1811 uit maar 1 paard 
en 2 koeien, wel had men toen een tapvergunning. 
De Oude of Kleine Pot (ook wel eens 
aangeduid als “Potmoeder”) werd ten 
tijde van de verdeling der 
gemeenschappelijke markegronden 
aangemerkt als een gewaarde boerderij, 
terwijl herberg De Pot toen niet als 
zodanig werd benoemd. Dit betekent dat 
de Oude Pot minimaal al vanaf 1600 
bestaat. Er bestaan dan ook vermoedens 
(die niet met schriftelijke documenten 
zijn te staven) dat ze wel eens ouder zou 
kunnen zijn dat de huidige herberg De 
Pot en mogelijk zelfs de voorganger ervan 
is. Niet verwonderlijk als men bedenkt dat 
de weg vanaf Borculo zich hier splitste in 
richting Rijssen en richting Holten/Deventer. Bovendien heeft altijd een 
groot stuk esgrond in de hoek Potdijk / Herikeresweg tot de Oude Pot 
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behoort. 
In 1823 was Wolter Stoelhorst de eigenaar geworden van de Oude Pot met 5½ hectaregrond. Door aankopen 
omstreeks 1837 ging de boerderij 7½ hectare omvatten. 
In 1850 verkochten de erven Stoelhorst de boerderij met 6 hectare grond aan Anthonie Lonink. Lonink verkreeg 
of kocht bij de verdeling der markegronden van de marke Herike en de marke Stokkum in totaal 6½ 
hectaregrond. Zodat hij ging boeren op een aanzienlijk bedrijf van 12½ hectaregrond. Dit was echter voor hem te 
hoog gegrepen en in de periode 1861 – 1863 verkocht hij successievelijk alles; als laatste in 1866 de boerderij 
met 1,7 hectare grond aan de rietdekker Jan Harmen Schreurs. Schreurs breidde door aankopen de omvang weer 
wat uit tot bijna 5 hectare. Zoon Gerrit Jan Schreurs vererfde de boerderij met 2½ hectare grond in 1955 aan 
Frederik Jan Harmelink. Deze liet het pand in 1956 slopen en stichtte een nieuwe woning aan de Potdijk 16.  
 
Bewoners:  
 
► Eerstbekende bewoner was Gerrit Pot die in 1708 trouwde met Hendrickjen Hulsebeke (*1682).  
 
► Hun zoon Willem Pot (1710-ca1735) werd de opvolger en trouwde in 1730 met Lutgert Sicking 
(*1699), afkomstig van Sink in de Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.230). Na het jong overlijden van 
Willem, hertrouwde Lutgert omstreeks 1736 met Jan Ovinck in de Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.250). 
Haar dochter Jenneken Pot(man) ging met haar mee naar Ovink en werd daar uiteindelijk de opvolgster. 
 
► Opvolgster op de Oude Pot werd Harmken Heckers of Potman (*1715), (mogelijk) een nicht, geboren 
op het boerderijtje Klein Daalwijk. Zij was in 1734 te Holten getrouwd met Jan Hofman of Hospes (*1713). 
Harmken hertrouwde in 1762 met Thonis Wilbers. 
Uit het eerste huwelijk werden 8 kinderen geboren die met de familienaam Potman werden geregistreerd: Jan 
(*ca1736) die in 1760 in Holten trouwde met Willemken Teunissen uit Bathmen, Jenneken (*ca1738) die in 
1757 trouwde met de weduwnaar Berend Holstege in Diepenheim, Egberdine (*ca1740) die in 1766 in Goor 
trouwde met Jan ten Krooshoop uit Delden, Henderik (*ca1742) die in 1768 trouwde met Janna Kleine Höfte 
(3.1.210), Teunis (*ca1746), Janna (*1754) die in 1779 trouwde met Gerrit Borkent op de Borkeld, Arend 
(*1758) en Garrijtt (*1751) die de opvolger werd. 
 
► Garrijtt Potman (1751-1811), kotter en tapper van beroep, trouwde in 1774 met Everdina Hofman 
(1742-1820) uit Holten (waarschijnlijk een nicht van hem). Dit echtpaar kreeg 6 kinderen waarvan er in ieder 
geval 3 jong overleden. 
 
► Opvolger werd zoon Hendrik Potman (1780-1819) die in 1803 trouwde met z’n nicht Harmina Holstege 

(1774-1847) uit Diepenheim (dochter van Berend Holstege en 
Jenneken Potman). 
Dit echtpaar kreeg 5 kinderen waarvan er 3 jong overleden. Zoon 
Gerrit Jan Potman (1809-1867) trouwde in 1833 met de weduwe 
Geertruid Vennebekke en ging wonen op Potman (3.3.370). Dochter 
Hendrika (1804-1849) werd de opvolgster en trouwde in 1820 met 
Hendrik Jan Holstege (1792-1852) uit Diepenheim (het blijft in de 
familie). Dit echtpaar stichtte enkele jaren later op de markegrond 
naast de Oude Pot een nieuw boerderijtje, thans genaamd Potdijk 
(3.3.250). 
 
► De Oude Pot werd in 1823 door de weduwe Harmina 
Potman-Holstege verkocht aan Wolter Stoelhorst.  
Wolter Stoelhorst (1783-1840) was in 1807 getrouwd met Jenneken 
ter Look (1792-1838) en toen boer geworden op de Looker (3.3.165). 
Wolter (landbouwer en tapper van beroep) en Jenneken kregen 6 
kinderen: Berend Jan en Jan die beide jong zijn overleden, Johanna 
(*1821) die in 1848 trouwde met Hendrik Jan Keizer in Lochhuizen 
bij Neede, Berendina (*1827) die in 1851 in Neede trouwde met Jan 
Temmink en in 1867 met haar tweede man Hendrik Karsenberg naar 
Amerika emigreerde, Gerrit Hendrik (*1831) die in 1857 in Neede 
trouwde met de weduwe Janna Reurink en Antonia (*1815) die 
aanvankelijk de opvolgster werd en in 1839 trouwde met de 
Needenaar Gerrit Geerdink (*1811).  
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► Antonia en Gerrit Geerdink verkochten in 1848 de Oude Pot voor 1820 gulden aan Anthony Lonink, 
kochten vervolgens een nieuwe boerderij in Neede en vertrokken daar met de hele familie naar toe.    
 
► Enkele jaren woonde er vervolgens een pachter, de familie Bannink-Nijkamp, afkomstig uit Gorssel en 
vertrekkend naar Elsen, later Oude Rijssenseweg. 
 
► Omstreeks 1850 wordt de Oude Pot betrokken door de eigenaar Anthony Lonink (1813-1870) en z’n 
vrouw Janna Hungerink (1816-1867). Anthonie was geboortig van de boerderij Bisschopslonink in de 
Dijkerhoek (Markelo buitengebied 1.2.411) en al jong wees geworden. Janna was geboortig van de boerderij de 
Weerd (Stokkum 2.1.270).  
Anthony en Janna kregen 6 kinderen: Berendina (1845-1916) trouwde in 1867 met Gerrit Hendrik Kuypers op 
Karsenberg (Markelo buitengebied 1.3.369), Geertrui (1852-1853), Gerrit Jan (1854-1908) woonde bij z’n oom 
Gerrit Jan Lonink in het dorp, Janna (1856-1887) trouwde in 1885 met Egbert Jan Hofman op Nieuw 
Koldenberg (3.1.060), Harmina (*1859) en Hendrika (1860-1870). De familie Lonink vertrok omstreeks 1866, 
eerst naar het Markelosebroek, vervolgens naar het dorp. 
 
► Nieuwe eigenaar van het huis met nog bijna 5 hectare grond werd toen Jan Harmen Schreurs (1831-
1910), rietdekker van beroep en bijgenaamd HaansJanHaarm of DekkersJanHaarm. Jan Harmen was afkomstig 
van Haans (3.3.300) en in 1865 getrouwd met Willemina Kevelham (1840-1890) afkomstig van Meengs 
(3.3.160). Het echtpaar kreeg 6 kinderen: Berend Jan (1869-1873), Egbert (1872-1875), Berend Jan (1875-1898), 
Egbert (1878-1887), Berendina (*1882) die in 1907 trouwde met Gerhard Rohaan op de Hocht en oudste zoon 
Gerrit Jan (*1866). 

► Gerrit Jan Schreurs (1866-1955), ook 
rietdekker van beroep en dus als bijnaam 
DekkersGetjan, bleef vrijgezel. Hij kreeg 
gedurende de periode 1909 – 1915 inwoning 
van de familie Oosterkamp – Oonk die later een 
boerderijtje stichtte aan Winterkamperweg 4.  
Op 25 mei 1939, hun trouwdag, gingen Frederik 
Harmelink (1911-1997) geboren in Gorssel en 
Mina Aanstoot (*1912) geboren in Holten 
inwonen in een gedeelte van het huis van 
DekkersGetjan. Het echtpaar Harmelink kreeg 2 
kinderen: Toos (*1941) die in 1964  trouwde 
met Arie Wiemerink en aan de Tolweg ging 
wonen en Jan (*1945) die in 1970 trouwde met 
Dinie Berendsen (*1947) en bij z’n ouders 
introk. Ze kregen 3 kinderen: Rolf (*1973), 
Herma (*1971) en Manon (*1976). 

Na het overlijden van DekkersGetjan in 1955, erfde de familie Harmelink het boerderijtje dat in 1956 werd 
afgebroken, waarna er iets meer richting Herberg De Pot (Potdijk 16) een nieuwe woning werd gesticht, die in 
1969 werd verbouwd en vergroot. 
 
► In 2008 vertrok de familie Harmelink naar de Tolweg. Nieuwe eigenaren / bewoners op 
“HaansJanHaarm” is nu de familie Henk en Tineke van der Giessen met hun 2 kinderen Rick (*1989) en Manon 
(*1995). Thans is het een zorgboerderij met de naam Alldrik. 

Het naar de Potdijk 16 verplaatste HaansJanHaarm 


