
Boerderijnummer   3.3.010 
Erfnaam    Immink-Vosman 
Oudste vermelding   1475 
Huidig adres    Worsinkweg 12 
 
Historie boerderij 
 
Het erve Immink wordt reeds in het schattingsregister van 1475 genoemd. In dat jaar werd het erve Egbert 
Ymymg aangeslagen voor 2 schild (zoals toen gebruikelijk voor een gewaard erve).  
In het register van 1602 werd er voor verponding “10 ½  mudde geseies” (bouwland) en “1 ½  dagwerck” 
hooiland aangegeven. In 1602 waren er ook 2 paarden. 
Omstreeks 1672 (het rampjaar) had ook erve Immink te lijden van de rooftochten van de Munsterse troepen (van 
“Bommen Berend”). De vergoeding voor de schade werd in 1674 vastgesteld op 33 gulden. 
Het Capittel van Deventer was in 1682 de eigenaar; zij was dit in 1751 en 1770 nog. 
In 1737 is er een veiling van het erve te Deventer geweest, maar verkoop is aangehouden. 
Bij de veetelling van 1811 bleek de veestapel te bestaan uit 3 merries, 1 os, 4 koeien, 3 vaarsen en 2 kalveren. 
 
In 1819 kocht Hermen Immink het erve van de stad Deventer. Hij betaalde er f 2850,- voor. 
Jennigjen Immink-Klumpers (1779-1856), weduwe van Hermen Immink, was omstreeks 1832 eigenares van het 
huis en erf inclusief 18.76 hectare grond. Het bezit omvatte diverse percelen bouwland, nabij het erf en verder in 
de Brinkerhoek; er was hooiland in de Heriker Meene, verder lag dicht bij huis nog plaggengrond en was er nog 
veengrond en een bosje hakhout. 

Het bezit ging omstreeks 1839 over naar zoon 
Jan Hendrik Immink (1804-1870).  
In 1873 wordt Jan Hendrik Klumpers (1823-
1884, echtgenoot van dochter Harmina van Jan 
Hendrik Immink) genoemd als eigenaar. Hij 
bezat toen ruim 14 hectare  
Zoon Jan Hendrik Klumpers jr. was in 1906 de 
bezitter. In 1909 was er een openbare verkoop 
van de boedel. 
Jan Hendrik Klumpers jr. overleed in 1914, 
nadat vijf jaar eerder al zijn vrouw Hermina 
was overleden. Daarmee was dochter Jenneken 
(*1907) al heel vroeg wees. Vanaf omstreeks 
1910 tot 1917 was de boerderij verhuurd aan de 
familie Hofmeijer en hierna, tot 1930, aan de 
familie Wolters. 
Na het overlijden van haar vader werd reeds in 
1915 Jenneken de feitelijke eigenares van 

Immink. Vanaf 1930 ging zij op Immink boeren, 
samen met haar in dat jaar gehuwde man 
Anthonie Vosman. Het bezit omvatte toen nog 
steeds omstreeks 14 hectare. 
 
In 1934 werd een nieuwe boerderij gebouwd. Het 
oude huis heeft nog tot 1990 dienst gedaan als 
schuur, in 1991 werd het afgebroken en 
vervangen door een nieuwe loods.  
In de oude boerderij / schuur bevond zich een 
grote paardenzomp met inscriptie IHI 1837 JS 
(Jan Hendrik Immink 1837 Janna Schutte). 
Tot omstreeks 1982 is er geboerd op Immink / 
Vosman. 
In 1983 werd Anton Vosman (*1931) eigenaar en 
werd de boerderij verbouwd tot woonboerderij. 
Bij de toedeling van ruilverkaveling in 1984 was 
het bezit ca 9 hectare groot. 
 
 

Het in 1991 afgebroken Immink 

De in 1934 nieuw gebouwde boerderij, nu ingericht als 
woonboerderij 



Bewoners: 
 
► Als één van de vroegere bewoners van dit erf is Lammert Imminck bekend. Mogelijk woonde hij later 
ook op het nabijgelegen Huiskes (3.3.020). Hij overleed in 1687. In 1675 wordt Hendrick Imminck als bewoner 
genoemd. Hij was getrouwd met Griete (†1701). Het paar had 6 dochters. 
Dochter Enneken Imminck werd geboren in 1671. Dochter Jenneken trouwde in 1703 met Hendrick ten Damme; 
zij overleed in 1709. Hilletjen Imminck huwde in 1684 met Engbert Hermens Wilms uit Elsen; hun zoon Gerrit 
Wilmes kwam later, in 1718, terug op Immink. 
Aaltjen Imminck trouwde in 1698 met Arent Katteler te Rijssen en Anna Imminck huwde Hendrick Daelwijck in 
1715. Gerritjen Imminck ten slotte trouwde in 1693 in Goor met Esken Aelberts Enssink. 
 
► Gerrit Wilmes, de in 1688 in Elsen geboren zoon van Engbert Wilms en Hilleken Imming, werd in 1718 
opvolger op Immink. Hij trouwde toen met Swenne Poeling geboren in 1696 te Herike als dochter van Harmen 
Poelinck van Pool (3.2.130). Het paar kreeg 8 kinderen. Dochter Hermken Imming werd geboren in 1719 en 
overleed in 1781; zij trouwde ca 1749 met Harmen Vinkert (1708-1753) van Vinkert (3.2.160); in 1754 
hertrouwde zij met Wolter ter Look of Oldenhof (*1716) op (Groot) Looker (3.3.165). 
Zoon Hermen werd geboren in 1720, terwijl Geesken Imming in 1722 het levenslicht zag; zij trouwde ca 1743 
met Jan Leefting van Leeftink in Stokkum (2.1.290).   
Jan Imming, later “bouman”, kwam in 1724 ter wereld; hij werd de opvolger op Immink. 
Jenneken Imming werd geboren in 1726; zij was later meid bij Welmers (dorp). 
In 1731 werd een kind geboren met naam een onbekende naam. Hierna werden nog geboren: Hille (ca1734-
1809) en Maria Imming (*ca1738). 
 
► Jan Imming trouwde omstreeks 1762 met Hendrina ter Look (*ca1741), dochter van Wolter ter Looker 
en daarmee stiefdochter van Jan’s zuster Hermken Imming (Groot Looker 3.3.165). Het paar kreeg 6 kinderen, 
waarvan het oudste jong overleed. 
Hermen Immink (1765-1822) werd de opvolger op Immink. 
Zwier Immink (1770-1842) trouwde in 1806 met Maria Scholten (1775-1821) op de Schoolte (3.2.190); na het 
overlijden van Maria hertrouwde hij in 1825 met Janna Reimerink (ca1780-1844) uit Haaksbergen, dochter van 
Roelof Reimerink en Henders Kempers. 
Fenneken Immink werd geboren in 1772. Haar broer Garrit geboren in 1774 werd boerwerker; hij werkte als 
knecht op Poelink / Pool en bleef ongehuwd en overleed in 1834. 
Jan Immink ten slotte zag het levenslicht in 1779; hij huwde in 1802 met Jenneken Philipsborg uit Kerspel Goor 
en overleed in 1857 te Goor. 
 
► Hermen Immink (*1765)  trouwde in 1801 op 35-jarige leeftijd met Jennigjen Klumpers (1779-1856), 
22 jaar oud van de Klumper in de Achterhoek (Markelo buitengebied 1.3.160). Hermen en Jennigjen kregen 8 
kinderen, waarvan 3 kinderen zeer jong overleden. 
Oudste zoon Jan werd geboren in 1802; hij was landbouwer en overleed echter reeds op 19-jarige leeftijd in 
1822. 
Jan Hendrik, geboren in 1804 en overleden in 1870 werd opvolger op Immink.  
Gerrit Hendrik Immink (*1806), overleed jong in 1818. Johannes Hermanus geboren in 1812 en overleden in 
1881 in Stokkum, trouwde in 1844 met Willemina Snellink (1825-1904) afkomsting van Letink (Stokkum 
2.2.120); het stel werd de opvolgers op de Keujer in Stokkum (nu Pinkert 2.2.090).  
Gerrit Immink werd geboren in 1818; hij trouwde in 1841 met Hendrika Kevelham (1820-1887) geboren in 
Diepenheim en reeds in 1839 op Immink wonend. Het paar woonde vanaf hun trouwen tot 1863 op Huiskes 
(3.3.020) en vanaf toen op (Nieuw) Huusken (3.2.210). 
 
► De opvolger op Immink, Jan Hendrik (*1804), trouwde in 1836 met Janna Schutte (1804-1871), 
weduwe van Willem Kevelham op Snellink in Stokkum (2.2.190). Janna bracht uit haar vorige relatie 2 kinderen 
mee: Berend Willem Kevelham (geb. 1827 te Haaksbergen, overl. 1896 in Herike) die in 1867 trouwde met 
Jenneken Brinkmans (1829-1905) van Huiskes (3.3.020) om dan zich op WeideWillem (3.1.302) te vestigen en 
Hendrik Kevelham (geb. 1830 op Snellink) die ongehuwd bleef, van beroep fabrieksarbeider was en meeging 
naar WeideWillem, alwaar hij in 1915 overleed. 
Jan Hendrik en Janna kregen zelf nog 6 kinderen, waarvan er echter 2 levenloos werd geboren. 
Dochter Harmina Johanna Immink (1837-1904) werd opvolgster op Immink. 
Willemina (*1839) huwde in 1858 met akkerbouwer Gerrit Hendrik Nijenhuis (1834-1891) op de Kiefte 
(3.1.050); Gerrit Jan (1841-1889) trouwde in 1876 met Geertrui Vasters (*1850) uit de Bovenberg in Elsen en 
woonde vanaf 1877 op het toenmalige erve Tjoonk aldaar; Gerrit Hendrik (1844-1911) huwde in 1881 met 
Johanna Willemina Rijhpen (1860-1940) geboren te Wildervank, woonde toen eerst in zijn oudelijk huis waar in 



1881 kort na hun huwelijk hun oudste dochter Johanna Immink werd geboren, verbleef daarna van 1884 tot 1908 
op wat nu erve Broeke heet (3.1.120) en verhuisde toen naar Goor. 
 
► Harmina Johanna Immink (*1837) trouwde in 1864 met Jan Hendrik Klumpers (1823-1884), geboren 
op Roos in de Bovenberg in Elsen. Het gezin kwam in 1867 uit Holten op Immink wonen. Uit het huwelijk van 
Harmina Johanna en Jan Hendrik werden 6 kinderen geboren; 5 kinderen overleden evenwel zeer jong. 
Zoon Jan Hendrik werd geboren in 1877 en hij werd de opvolger op Immink en overleed in 1914. 
 
► Diverse keren was er inwoning op erve Immink, o.a. van knechten, arbeiders en bestedelingen. Veelal 
woonden deze mensen in een bijgebouw of schuur. 
Omstreeks 1858 woonde hier de uit Rijssen afkomstige steenbakkersknecht Hendrikus Nijland met zijn in 1857 
getrouwde vrouw Aleida Voortman en zoon Jan (*1857). In 1859 werd zoon Hendrik geboren. Hendrikus 
Nijland was opzichter bij de steen- en pannenbakkerij van Berend Jan Modders en Gerrit van Eerden. Omstreeks 
1860 vertrokken de familie Nijland naar Nieuw Nijland aan de Goorseweg (3.1.010). 
 
Van 1871 tot 1872 was hier Frederik Jan Bolink afkomstig uit Rijssen.  
Naderhand woonden er rond 1900 nog de koopman Bosch en de arbeider / opperman Heideman van 1910-1920. 
De woon”schuur” is daarna verdwenen. 
Er kwamen ook bestedelingen: in 1870 worden genoemd Cornelis Adriaan Pluijster van Amsterdam en Maria 
Johanna Reitz van Norg; in 1880 was er Hendrika Hissink en in 1919/1920 woonde er Hendrik Jan Duvivié uit 
Utrecht.  
 
► Opvolger op het erve Jan Hendrik Klumpers (1877-1914) trouwde in 1905 met Hermina Kleijn Velde, 
geboren in 1886 te Holten, dochter van Hermannes Kleijn Velde en Jenneken Klein Koop; Hermina overleed 

nog jong in 1909. Uit het huwelijk van Jan Hendrik en Hermina 
werden 4 kinderen geboren, 3 hiervan zijn op zeer jonge leeftijd 
overleden. 
Dochter Jenneken Klumpers, geboren in 1907 was met het 
vroege overlijden van haar ouders al wees op ca 7-jarige 
leeftijd. 
Zij werd in 1909 opgevangen in Holten bij haar grootmoeder 
Jenneken Klein Koop en tweede echtgenoot Arnold Wijnold 
Schreurs. Deze laatste was ook de voogd samen met Hendrik 
Willem Kevelham van “WeideWillem” (3.1.302). 
  
In 1930 trouwde Jenneken met Anthonie Vosman, geboren in 
1903 te Holten aan de Holter Beuseberg, als zoon van Anthonie 
Vosman en Berendina Maria Wibbelink.  
 
► Na het overlijden van Hermina in 1909 en later Jan 
Hendrik Immink werd de boerderij tijdelijk verpacht. Van ca 
1911 tot 1917 was de pachter Hendrik Hofmeijer (*1882) uit 
Wierden in 1905 getrouwd met Antonia Goosen (*1884). Zij 
brachten 2 kinderen mee: Gerritdina (*1905) en Jenneken 
(*1910). In Herike kreeg het paar nog 3 kinderen: Albert 
(*1912), Hendrik (*1914) en Berend Jan (*1916). Naderhand 
vertrok het gezin Hofmeijer weer naar Wierden. 
In 1912 was er nog inwoning van Albert Hofmeijer (*1891, 
Rijssen), echtgenote Maria Vros (*1885 op Swoferink in Elsen) 
en pasgeboren zoon Jan (*1912); zij vertrokken in 1913 naar 
Rijssen.  
 

► Van 1918 tot 1930 was de pachter Willem Wolters. Willem was geboren in Holten (*1889) en in 1915 
gehuwd met Geertjen Baltes (*1893). In 1916 was hun zoon Jan Willem geboren en in 1918 dochter Hermina 
Johanna, die in 1944 trouwde met Wolter Schreurs (Wolter Vinkert); zij stierf in 1992. 
In Herike kregen Willem en Geertjen nog 2 kinderen: dochter Janna Hendrika Wolters werd in 1921 geboren 
gevolgd door de geboorte van Jan Wolters in 1927. 
 
► In 1930 kwam Jenneken Klumpers met haar man Anthonie Vosman terug naar Immink. In 1931 werd 
hun zoon Anthonie (Anton) geboren.  

Jenneken Klumpers(*1908) in 1927 



Vanaf 1939 kreeg de familie inwoning van de grootouders van Jenneken. Jenneken Klein Koop (1867-1941) en 
Arnold Wijnold Schreurs (1872-1962) bleven tot hun overlijden op het erve wonen. 
Anthonie Vosman sr. overleed in 1984, Jenneken Vosman-Klumpers in 1992. 
  
► Anton Vosman (*1931) trouwde in 1959 met Joke (Johanna Sophia) Selker. Joke was geboren in 1937 
in Zelhem op “Bronkhorster Slag” als dochter van Jan Selker en Gezina Wilhelmina Veldhorst. Anton en Joke 
gingen in Hengelo (O) wonen. Zij kregen 3 zonen: Antonie (Anton), geboren in Hengelo in 1960 en de tweeling 
Gerrit Jan (Jan) en Dirk Johan (Hans), geboren in 1961 eveneens in Hengelo. In 1984 verhuisden Anton en Joke 
naar Anton’s ouderlijk huis “Vosman”.  
Zoon Anton trouwde in 1987 met Jacqueline Boers, zij scheidden evenwel en hij woont in Alphen aan de Rijn. 
Hans is vrijgezel en woont in Almere. Jan bleef op Vosman wonen. 
Als waardering voor haar jarenlange maatschappelijke inzet, waarbij zij diverse functies bekleedde, werd Joke 
Vosman-Selker in 2006 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
 
► Jan Vosman trouwde in 1992 met Elke (Ellen) Laarhuis, geboren in 1967 in Hengelo (O), dochter van 
Wim (Willem Jan) Laarhuis en Ariekske (Hendrika Aleida) Holterman. Zij gingen het deel van het huis 
bewonen, waar voorheen grootouders Jenneken en Anton woonden. Jan en Elke hebben 2 kinderen: Sander 
Eduard (*1995) en Marijke Jenneke (*1996). 


