
Boerderijnummer   3.2.160 
Erfnaam    Erve Vinkers 
Oudste vermelding   1379 
Huidig adres Herikerweg 15 
 
Historie boerderij 
 
Het erve Vinkert behoort eveneens tot de oudste boerderijen van Herike. In 1379 wordt het aangeduid met 
Egberting(man).  
Egberting gheleghen in den kerspel van Markel beleend door: 
1379-1382. Jan Tye. 
10-09-1394 / ca 1417. Johan van den Tye. 

 
In het schattingsregister van 1475 wordt 
aangegeven dat Egbertingman een 
belastingwaarde had van 2 schild, maar dat door 
de borgen Johan en Dirick Warmelo in mei maar 
voor 1½  schild werd betaald omdat het gezaaide 
“verdorven” was.  
 
1602. Verpondingsregister. Egbers. 8 mudde 
geseies, 1½ scheppel, darvan gebruicket Dreess 
Cuiper 6 scheppel landes, Henrick ten Tie een 
mudde, Herman Schulten drei scheppel landes, 
noch sin sohne Gerdt 4½ scheppel landes, de 
reste ligt woeste. 
 
Eigenaren van het erf  in 1682 waren de Heren 
Rotgert te Hengel en Rutger Cruper; daarna in 

1711 wordt Wolter ten Hengel tot Nimmegen genoemd als eigenaar van ¼ deel van “Vinckert” en in 1751 de 
erfgenamen van Tiberink te Geesteren en Schutten tot Amsterdam. 
 
In 1761 wordt er een maagscheiding opgemaakt wegens het overlijden van Gerritjen Vinkers. Weduwnaar Gerrit 
Vinkers of Plasman zal hertrouwen met Hendrine Stegemans. Het nagelaten kind is Hendrik. Hem komt voor 
moederlijke goed toe een bedrag van f 50,-. 
 
In 1767 wordt het versterf aangegeven van de Heer Egbert Schutten, waardoor op dominee G. van Hoorn, 
predicant tot Raalte en erfgenamen is vervallen het halve erve Vinkers. 
In datzelfde jaar kopen Garrit Vinkers en Hendrina Stegeman van de erfgenamen van Egbert Schutten het halve 
erve Vinkers voor f 1701,-, sijnde beswaert met een uytgang jaarlijks aan de kerk van Markelo alsmede 
gedeeltelijk tiendbaar. De erfgenamen en verkopers zijn den heer Rutgert Schutte, bedienaar des Goddelijken 
woords van de Gereformeerde Gemeente van Amsterdam, de Heer Gabriel van Hoorn predikant te Raalte en 
vrouw Geertrui Schutte en de Heer Wilhelm Sluiter, predikant te Rouveen en vrouw Agneta Schutte. 
In genoemd jaar 1767 worden de pachters dus voor het eerst de eigenaar. 
 
In 1770 geeft Gerrit Vinkers het versterf aan van zijn vrouw Hendrine Stegemans waardoor op hem is komen te 
vervallen het ¼ part van erve Vinkers. Bovendien de halfscheid van de volgende landen: 2 dagwerken hooylandt 
in het Buisbergen Broek, 1½ dagwerk hooylandt den Bisschop genaamt in het Stokkumer Broek, 1 dagwerk 
hooylandt de Beumkes Maate in de Harker Meede en 3 schoft hooylandt ook in de Harker Meeden. 
 
In 1778 verkopen Gerrit Vinkers en zijn derde vrouw Geertruit Meendrink hun halve plaatsjen Vinkers, gekocht 
van de erfgenamen van Schutte en waarvan de wederhelft toehoort aan Tieberink te Geesteren, met hooge en 
lage landerijen, hooilandt, behuisinge, schoppe, houtgewassen, 5 dagwerken hooilandt en 2 stukken gelegen in 
de Harker Meeden. Voorts de gehele bouwerie als wagens, karren, ploegen, eegden, paarden, beesten, gewassen 
op den lande, huisraat, kasten, kisten, linnen en wollen. 
Koper is zijn overbuurman Harmen Wissink. Zijn zoon Esken Wissink en vrouw Grietje ter Plegte zullen de 
boerderij gaan bewonen. Tevens neemt Harmen een schuld over van f 1400,- aan Jan ten Thije. 
 
In 1807 koopt den Heer J.H. van der Wijck tot Stoevelaar van het Groote Capittel der stad Deventer voor f 100,- 
den Egbertink tiende. 
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In 1808 verkoopt Hermina Vinkers, weduwe van Harmen Krommendijk of Vinkers, voor f 600,- aan haar zuster 
Jenneken Vinkers (die zal trouwen met Berend Hoevink) het halve erve Vinkers met de hooge en laage 
landerijen en getimmertens daarop staande. De wederhelft behoort toe aan G.J. van Heek van logementVan Heek 
(de Zwaan) in dorp Markelo die getrouwd was met Willemina Tiberink. 
Voorts worden voor f 400,- de volgende percelen verkocht: 
Een hooyland in het Stokkemer Broek groot 1½ dagwerk naast dat van Ikkink, nog een hooyland aldaar groot 2 
dagwerk aan Broek Gerrits Goor gelegen en een gaarden gelegen bij het huis, waarbij de laatste 2 percelen zijn 
aangekocht van de Scholte van Harke. De kopers worden tevens verplicht om hun vader en moeder Esken 
Vinkers en Grietjen ter Plegt den tijd hunnes levens te onderhouden. 
 
In 1811 bestaat de veestapel uit 1 veulen merrie, 1 merrie, 2 merrie veulens, 4 koeien, 6 vaarsen en 1 kalf. 
 
Omstreeks 1832 was naast bewoner Berend Hoevink de kastelein Jan Hendrik van Heek, zoon van de broer van 
Gerrit Jan van Heek, de mede-eigenaar van Vinkert. Hij had toen het huis en erf en daarbij nog ca 1,3 hectare 
bouwland. In 1839 werd Jan Hendrik Hoevink, de zoon van Berend Hoevink en getrouwd met Willemina 
Sanderman, eigenaar van het erf en goed Vinkert. Hij bezat toen in totaal ca 11,3 hectare grond. Na het 
overlijden van Willemina in 1863 en haar tweede man Jannes Schreurs in 1868 werd in 1874 o.a. Willemina’s 
zoon Berend Jan Hoevink de bezitter. Toen omvatte het grondgebied plusminus 27,5 hectare. Enkele jaren later 
werd grond verkocht en in 1878 was Berend Jan eigenaar van 20,2 hectare.  

Na het overlijden van Berend Jan in 1893 erfde diens weduwe Everdina Huiskes het bezit. Zij verhuisde in 1895 
met haar beide zonen van Vinkert naar haar geboortehuis de Koopman in Elsen. Toen Everdina in 1922 
overleed, werden haar beide zonen Gerrit Hendrik en Jan Hendrik elk voor de helft eigenaar. In 1928 werd Gerrit 
Hendrik alleen-eigenaar, Jan Hendrik kreeg levenslang het vruchtgebruik. De zoon van Gerrit Hendrik, Berend 
Jan Hoevink ook wonende op de Koopman, erfde het geheel in 1956. 
In 1965 werd het huis en erf groot ca 50 are voor f 15.000 verkocht aan Hans van Berne (1932-2013), die het 
huis in 1966 verbouwde tot woonboerderij. De landerijen ter grootte van ca 14,5 hectare gingen toen de 
ruilverkaveling in. 
De fam. van Berne-van Betten verkocht in 2012, zij vertrokken naar Bloemendaal, de woonboerderij aan de fam. 
Bert Seckel die van erve Boom kwam (3.2.265). 
Sluitsteen in achterhuis boven de niendeure:  JS  WS 1851 (Jannes Schreurs   Willemina Sanderman). 
Initialen in grote peerdezomp:  JS  WS  1851. 
 
Bewoners: 
 
► De vroegstgenoemde bewoner van Vinkert was omstreeks 1650 Sweer Vinckers. Hij had 3 kinderen, 
Hermen, Jan en Jenneken. Hermen Vinckers trouwde in 1681 met Philipjen te Wermeloe van Warmelo 
(3.1.350);  hij overleed in 1699. Jan Vinckers huwde in 1677 Judith Vorschesang (ook genoemd Farsgesanck, 
†1678) op Vosgezang (3.3.110) en hertrouwde in 1681 met de weduwe Grietjen Albering uit Elsen.  

Boerderij Vinkert in 1965 na een paar jaar leegstand 



Jenneken Vinckers trouwde omstreeks 1669 met Jan NN (Nomen Nescio dwz achternaam is niet bekend). Jan 
overleed omstreeks 1680. In 1682 hertrouwde Jenneken (ook Sweers genoemd) met buurtgenoot Teunis 
Nieuwhuis van Nijhuis aan de Herikerweg. Zij overleed in 1711. 
 
Verder woonde op Vinkert nog Hendrik Jansen Vijnkers. Hij trouwde in 1661 te Rijssen met de weduwe 
Geseken Jansen te Rae en ging op Ooms te Elsen wonen. 
Daarnaast woonden Gerritjen Vinckers en vermoedelijk ook haar vader Gerrit Vinckers op Vinkert. Gerritjen 
Vinckers trouwde in 1683 met Berend (Hendricks) ter Daelwijck (†1728) van Daalwijk (3.3.170). Gerritjen 
overleed in 1714. 

 
► Uit het eerste huwelijk van Jenneken 
Vinckers werden op Vinkert vier kinderen 
geboren: Jacob geboren in 1670 en overleden in 
1719, die in 1705 trouwde met Henrickjen ter 
Looke (*1683), Herman Vinckers (ca1671-1722) 
die opvolger werd, Alken Vinckers geboren in 
1675 en Marie Vinckers die in 1698 trouwde met 
Hermen ter Plechte (†1716) op de Plegt (3.2.020) 
en in 1718 hertrouwde met Jan Reckerinck 
(†1731)  uit Delden. 
Uit het huwelijk van Jenneken Vinckers met 
Teunis Nieuwenhuis zijn geen kinderen bekend. 
 
► Opvolger Herman Vinckers huwde in 
1696 met Berendjen Dijking (*1666) 30 jaar oud 
dochter van Jan Dijking uit Beusbergen (Diekink 
2.4.120). Herman en Berendjen kregen 5 

kinderen. Dochter Hilleken werd in 1697 geboren; zij trouwde in 1729 met Hendrick Philipsborg geboren in 
1699 op Flipborg aan de Twikkelerweg (3.1.090). Het paar stichtte “de Flipborg” in het Elsenerbroek. 
Zoon Jan Vinckers kwam in 1699. Hij werd opvolger op Vinkert; ook was hij ouderling in de kerk van Markelo 
en hij overleed voor 1748. Hermen Vinckers geboren in 1701 overleed op jonge leeftijd. Jenneken Vinckers 
werd geboren in 1704; zij huwde ca 1733 met Jan Scholten (*1695) uit Kerspel Goor en ging wonen op “Hagen” 
in Kerspel Goor. Harmen Vinckers werd geboren in 1708; hij trouwde ca 1749 met Hermken Immink (1719-
1781) van Immink (3.3.030). Harmen kocht in 1751 de tegenoverliggende boerderij Kubben (3.2.126) en ging 
daar wonen; hij overleed echter reeds in 1753.  
 
► Jan Vinckers huwde in 1729 op 30-jarige leeftijd met Gerritjen Philipsborg geboren in 1707 op de 
Flipborg. Jan en Gerritjen trouwden op dezelfde dag (10-4-1729) waarop respectievelijk ook zuster Hilleken 
Vinckers en broer Hendrick Philipsborg met elkaar trouwden. 
Jan en Gerritjen kregen 5 kinderen: Berentjen Vinkers (*1730) die in 1756 trouwde met de weduwnaar Berent 
Jacobsen in Noetsele, Harmen (1732-1811) die in 1757 trouwde met  Jenneken Notteberg (*1727), de weduwe 
van zijn overleden neef geboren op “Neutenberg” in Elsenerbroek en wonende op de Flipborg in het 
Elsenerbroek, Gerritjen (ca1735-ca1760) die op Vinkert bleef wonen en opvolgster werd, Harmine / Harmijntjen 
(ca1741-1812) die in 1767 huwde met weduwnaar Jan Meenderink op Lubbers in Stokkum (2.2.200) en Jan 
Vinkers (ca1744-voor 1795) die in 1773 trouwde met de weduwe Aaltjen Notteberg (*ca1748) wonende op 
“Koorjan” te Elsenerbroek. 
 
► Gerritjen Vinkers trouwde in 1758 met haar buurjongen Gerrijt Plasman (*1726 ) (3.2.150). Zij kregen 
in 1759 zoon Henric Vinkers. Nadat Gerritjen omstreeks 1760 was overleden, hertrouwde Gerrijt in 1761 met 
Hendrine Stegemans (ca1736-1770) van Stegeman in de Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.220). Uit dit 
huwelijk werden geen kinderen geboren. Na het overlijden van Hendrine in 1770 trouwde Gerrijt nu 44 jaar oud 
voor de derde keer. Zijn echtgenote werd de 43-jarige Getruid Meenderink (*1727) van Meenderink (Markelo 
buitengebied 1.2.030).  Ook uit dit huwelijk kwamen geen kinderen voort. 
 
► De volgende bewoners van Vinkert werden Esken Wissink (ca1738-1812), geboren op de 
tegenovergelegen boerderij Wissink (3.2.080) en Grietjen ter Plegte (ca1742-1813) geboren op het eveneens 
nabijgelegen erve de Plegt (3.2.020). Zij trouwden in 1767 en kregen op Vinkert 5 kinderen: Harmina Wissink of 
Vinkers (1770-1815) die op Vinkert bleef wonen en in 1792 trouwde met “bouman” Hermen Krommendijk 
(1767-1806), zoon van Jan Wessels Krommendijk in Rijssen, Janna Wissink (*1773), Jan Hendrik Wissink 
(*1777) die jong overleed, Jenneken Wissink of Vinkers (1781-1846) die ca 1808 huwde met Berend Hoevink 

 
Huidige woonboerderij Vinkert 



(1783-1845) geboren op Hoevink in Stokkum (2.2.160) en eveneens op Vinkert bleef wonen en tenslotte (nog 
eens) Jan Hendrik Wissink die werd geboren in 1786. 
 
►  Eerste opvolgster Harmina Vinkers en Hermen Krommendijk kregen in 1793 een dochter genaamd 
Jenneken Krommendijk. Zij trouwde in 1818 met Jan Volthuis/Wolthuis (1798-1870) geboren op Velthuis-
Rohaan aan Oude Rijssenseweg 1 (3.3.350). Het paar ging wonen op het naast Velthuis gelegen erve 
Sniederskamp / Bannink (Markelo buitengebied 1.3.260). Jenneken overleed in 1851. 
 
Tweede opvolgster Jenneken Wissink of Vinkers had voor haar huwelijk met Berend Hoevink al een kind: haar 
zoon Berend Jan Vinkers was geboren in 1802; Berend Jan is waarschijnlijk jong overleden.  
Uit het huwelijk van Jenneken en Berend werden op Vinkert 4 kinderen geboren: Janna / Jannaken Hoevink 
(1810-1892), die in 1845 trouwde met de weduwnaar Arend Jan Schreurs geboren op Schreurs aan de 
Scholendijk in Elsen, Margarietha Hoevink (*1814), die binnen een jaar overleed, Jan Hendrik Hoevink (1816-
1848), die opvolger werd op Vinkert en Grietjen Hoevink (1823-1886), die in 1858 huwde met Hendrik Haykers 
in Elsen (Lentfertsweg). 
 
► Opvolger Jan Hendrik Hoevink trouwde in 1839 op 23-jarige leeftijd met Willemina Sanderman, 22 jaar 
oud. Willemina (1816-1863) was geboren op Bolink (Markelo buitengebied 1.3.010) als dochter van Hendrik 
Sanderman. Jan Hendrik en Willemina kregen op Vinkert 3 kinderen: Berend Jan Hoevink (1841-1893) die 
opvolger werd op Vinkert, Hendrik Jan Hoevink (1844-1875), die op Vinkert op 30-jarige leeftijd overleed en 
Jan Harmen Hoevink, geboren en overleden in 1847.  
 
► Toen Jan Hendrik Hoevink in 1848 was overleden, hertrouwde Willemina Sanderman in 1849 met 
Jannes Schreurs (1812-1868), de broer van de hiervoor genoemde Arend Jan, van Schreurs uit Elsen. Jannes was 
weduwnaar van Willemina Schurink (1818-1847) op Hekhuis (3.1.270).  
Jannes Schreurs bracht uit zijn eerste huwelijk zoon Arend Jan Schreurs (1845-1885) mee naar Vinkert.  
Arend Jan trouwde in 1872 met Hermina Ooms (1845-1931) van Meijers in de Achterhoek (Markelo 
buitengebied 1.3.140). Het paar kreeg in Herike 2 kinderen: Jannes Schreurs (1872-1939) en Jan Hendrik 
Schreurs (1874-1953). Jannes (1872-1939) zou in 1899 trouwen met Hendrika Geertruida Boswinkel (1877-
1942) op de Baas in het Stokkumerbroek (2.3.150). De tweede zoon Jan Hendrik Schreurs werd geboren in 
1874; hij zou in 1897 trouwen met Diena Hendrina Lubbers (1878-1949) geboren op Lubbers in Stokkum 
(2.2.200) en naderhand wonen op Hubert aan de Grotegoorsdijk (2.3.163) gaan wonen. 
 
Het gezin verhuisde mogelijk omstreeks 1872 naar Elkink (3.3.015), vandaar omstreeks 1875 naar de Kremer-
Maas (Stokkum 2.2.180) en daarna naar Oolbrink aan de Ensinkgoorsdijk (Stokkum 2.2.150). In het gezin 
werden in Stokkum nog 4 kinderen geboren. Arend Jan overleed op Oolbrink in 1885. 
 
Uit het huwelijk van Willemina Sanderman en Jannes Schreurs werden op Vinkert 4 kinderen geboren: Jan 
Hendrik Schreurs (1850-1904) die in Diepenheim is overleden, Everdina Willemina Schreurs (1852-1919) die in 
1876 trouwde met de klompenmaker en latere logementhouder Willem Ooms en na enkele jaren in Diepenheim 
ging wonen, de jong overleden Geertrui (1856-1860) en Berendina Schreurs (*1859) die al in haar geboortejaar 
overleed. 
 
Gerrit Jan Sanderman (1825-1863), de broer van Willemina, woonde eveneens op Vinkert; hij werkte als 
boerenknecht. Hij trouwde in 1857 met Gerritdina Holstege (1837-1888) geboren op Potdijk (3.3.250). Op 
Vinkert werden uit dit huwelijk 2 kinderen geboren: Hendrik (1858-1927) die brievenbesteller werd en in 1882 
trouwde met Geertrui Bouwhuis (1859-1922) en Hendrika geboren in 1861 die jong in 1865 overleed. Gerrit Jan 
Sanderman betrok omstreeks 1861 met zijn gezin het nieuwgestichte Oelendieks in de Brummelaar (Markelo 
buitengebied 1.5.180). 
 
► Net als op de andere grotere boerderijen in Herike waren er op Vinkert dikwijls ook inwonende meiden 
en knechten. Zo werden in 1860 geregistreerd de dienstmeiden Harmina Kappers (*1837) en uit Ambt-Delden 
Willemina Wes (*1825). Ook waren er wat later de bestedelingen: geregistreerd werden uit Amsterdam Samuel 
Johannes Geis (*1870) in 1870, Niesje Geertruida Dekker (*1868) in 1870, Barend Talhorst in 1885-1887 en 
Jacobus Johannes Bree (*1888) in 1910-1912; ook waren er Cornelia Joh. M. Engel (*1875) in 1888-1893, Alex 
Frederik Jan Engel (*1877) in 1888-1893 en uit Hilversum Johan Friedrich Mas (*1883) in 1894. 
 
► Berend Jan Hoevink (1841-1893), de oudste zoon van Jan Hendrik Hoevink en Willemina Sanderman, 
trouwde in 1876 met Everdina Huiskes (1844-1922) van Hendertink / de Koopman in Elsen. Het paar kreeg op 
Vinkert 4 kinderen: Jan Hendrik Hoevink, geboren in 1877 en overleden in 1935, Gerritdina, geboren en 



overleden in 1880, Gerrit Hendrik Hoevink (1883-1958) die in 1908 zou trouwen met Gezina Zendman (1884-
1954) van Eeftink (huidig adres Kemperweg 17) en Jan Willem Hoevink die in 1886 werd geboren en in 
hetzelfde jaar overleed. Nadat in 1893 vader Berend Jan was overleden, verhuisde moeder Everdina met haar 
beide zonen in hetzelfde jaar naar haar geboortehuis de Koopman in Elsen. 
 
Tijdelijk woonde ook Gerrit Hendrik Huiskes, de broer van Everdina op Vinkert. Gerrit Hendrik was in 1850 
geboren op Hendertink / de Koopman; hij trouwde in 1883 met Johanna Pongers (*1857) van het naastgelegen 
erve Plasman en vertrok in 1885 naar Wierden. 
 
► Omstreeks 1895 kwam de jongste broer van Everdina, Berend Jan Huiskes (1861-1949), boeren op 
Vinkert. Hij trouwde in 1895 met Johanna Mensink (1871-1937) geboren op de Plashinne in Elsen. Het paar 
kreeg op Vinkert 3 kinderen, waarvan de eerstgeborene kort na de geboorte overleed. Dochter Berendina 
Huiskes werd geboren in 1897. Zij bleef vooreerst op Vinkert wonen. Zoon Jan Hendrik Huiskes werd geboren 
in 1901 en overleed reeds in 1903.  
 
► Berendina Huiskes huwde in 1919 met Gerrit Hendrik Nijhuis, geboren in 1889 op Nijhuis in Stokkum 
(2.1.160) en opgevoed bij zijn oom en tante Goorhuis in Hengevelde. Uit dit huwelijk werd in 1922 zoon Berend 
Jan Nijhuis geboren. Gerrit Hendrik overleed in 1985 in Diepenheim, terwijl Berendina in 1986 in Lochem 
overleed. 
 

► Berend Jan Nijhuis trouwde in 1944 met 
Aaltjen Hendrika Kremers geboren in 1924 op 
Pasman in het Stokkumerbroek (Stokkum 2.3.035). 
Zij kregen op Vinkert een dochter, Berendina 
Gerritdina (Dinie) Nijhuis (*1944). In 1963 vertrok 
het gezin Nijhuis naar de Goorseweg te Diepenheim. 
Dinie Nijhuis is in 1968 getrouwd met Henk 
Groteboer (*1943) uit Holten. Vader Berend Jan 
Nijhuis is in 2007 overleden.  
 
► Nadat de boerderij, na het vertrek van de 
familie Nijhuis in 1963, enkele jaren leeg had 
gestaan, betrok in 1966 het gezin Hans van Berne - 
Paula van Betten met de kinderen Michèle (*1960), 
Jan (*1962) en Charlotte (*1966) uit Hengelo de in 
1965 tot woonhuis verbouwde boerderij. Michèle is 

getrouwd en woont in Ommen, Jan woont in Bloemendaal en Charlotte op Curaçao. 
 
De fam. van Berne-van Betten verkocht in 2012, zij vertrokken naar Bloemendaal, de woonboerderij aan de fam. 
Bert Seckel die van erve Boom kwam (3.2.265). 

Gerrit Hendrik Nijhuis (*1889) en Berendina Nijhuis-
Huiskes (*1897) 


