
Hieronder de beleningen (zie voor begrip belening in de rubriek leenprotocollen) van het erve 
Effink en de havesate Effink. 
Vanaf circa 1540, toen de havesate met dezelfde naam werd gebouwd waarschijnlijk door 
Arend Strubbe, viel ook dit onder deze belening omdat al deze panden dezelfde eigenaar 
hadden. Het huis was eerder een “spieker”, dit is een graanschuur. 
 
Het erve Effinc te Elsen wordt voor het eerst genoemd in een register van de Graaf van Dalen, 
Heer van Diepenheim, in het jaar 1188 als gelegen in de "parrochia Risnen”. 
 
Op 4-6-1297 komt de naam Effinc voor in het archief van het Huis Almelo en het heeft 
betrekking op een testament: Egbertus, Heer van Almelo, vermaakt hierbij o.a. aan zijn 
tweede echtgenote het vierde gedeelte van de grove en smalle tienden van erve Effinc. 
 
't Guet geheten Effing mit al sinen toebehoren, to enen pondeschen leen van der heerscap van 
Diepenem, ende gelegen in der buerscap van Elsene. 
1379-1382. 
Beleend door Willam van den Lare die Jonghe. 
2-1-1387. 
Idem door Johannes Smyt. 
1387-1393. 
Idem door Beernt Hermanssoen, burger te Deventer, na opdracht door Johan Smyd, burger te 
Zwolle. 
29-4-1394. 
Idem door Beernt Hermanssoen. 
25-7-1394. 
Idem door Ruloff van Twicloe ander geheten die Voss na opdracht door Beernt Hermanssoen. 
3-8-1433. 
Idem door Roeloff die Voss. 
24-10-1457. 
Idem door Roloff die Vos. 
25-6-1459. 
Idem door Jacob die Vos na de dood van zijn vader Roelof. 
4-7-1464. 
Idem door Egbertus Strubbe, geestelijke, na de dood van zijn oom Jacob Voss. Hulder zijn 
neef Willem ten Kolcke. 
26-7-1497. 
Idem door de heer Egbert Strubbe, priester. Hulder zijn neef Willem ten Colcke. 
3-7-1504. 
Idem door Johan Strubbe na de dood van zijn broer heer Egbert Strubbe. 
28-12-1519. 
Idem door Aerndt Strubbe na de dood van zijn vader Johan Strubbe. 
14-1-1525. 
Idem door Aerndt Strubbe. 
27-8-1532. 
Idem door Aernt Strubbe. 
28-2-1558. 
Idem door Johan Strubbe, onmondig. Hulder Joest ter Bruggen. 
 
Op een lijst uit het jaar 1583 komt Jan Strubbe voor "die laetst zijn domicilium gehadt heft op 
zijn huis Effink bij Goor in Twente gelegen, thans binnen Deventer vertogen". Deze had dus, 



evenals meerdere bezitters van adelijke huizen destijds, die voor de Prins van Oranje hadden 
gekozen, zijn toevlucht binnen Deventer gezocht; hij wordt dan vermeld als rebel en 'viand  
van 's Coninghs Majesteit', Filips II dus. 
 
Op de holting van de marke Elsen gehouden 28-4-1603 wordt, onder de aanwezige 
goedsheren, ook een Jan Strubbe genoemd. 
 
30-6-1612. 
Beleend door Arnolt Strubbe na de dood van zijn vader Johan Strubbe. 
15-9-1612. 
Idem door Adriaen Rouwaert van Kraenhals van Hottinga na opdracht door Arent Strubbe. 
 
1620. 
Hoge Bank en Klaring 
Inventaris  Tweede afdeling: Procesdossiers II Klaring  
9 Gedeputeerde Staten van Overijssel  
1618 – 1625 nr 734. 
Stukken betreffende het proces voor Gedeputeerde Staten van Overijssel tussen Johan van 
Laer de oude tot Effink, ter ene zijde, en Tonnis Herink, ter andere zijde, over het feit of 
Effinks mate behoort tot het goed Effink in de buurschap Elsen, richterambt Kedingen, 
leenplichtig aan de provincie Overijssel, 1620. 
 
Johan van Laer tho Elst en Anna van Munster to Dalen kopen het huis in 1614 van Rudolph 
Craenhals ab Hottinga en Beatrix de Gruiter, die het weer hadden overgenomen van Arend 
Strubbe.  
7-5-1614. 
Idem door Johan van Lair toe Elst en vrouw Anna van Munster toe Dalen na opdracht door 
Rouwairt Craenhalss. 
Bovengenoemde Johan van Laer was sinds 1621 drost van Haaksbergen. Hij stierf kinderloos 
op 3-11-1633. 
 
1618-1621. Archief Leenkamers nr 9. Invnr 103 Processen inzake geschillen over 
leengoederen. 
Johan van Laer de Olde als leenbezitter van het goed Effink te Elsen tegen de anonieme 
bezitter van een oudhoevige maat uit Effink gelegen in Elsenerbroek. 
 
1638. 
Beleend door Willem van Haersolte, drost tot Bredevoort. 
 
Op 12-7-1646 komen Willem van Haersolte met vrouw en 7 kinderen, benevens 40 inwoners 
van Bredevoort, om het leven bij de ontploffing van het kruitmagazijn van zijn kasteel na een 
blikseminslag. 
 
20-10-1652. 
Beleend door Anthonis van Haersolte (de enige overlevende zoon na de brand), onmondig, na 
de dood van zijn vader Willem van Haersolte, drost van Bredevoort. Hulder Salomon Lange. 
Antonie huwde later met Joanna van Haersolte tot Staverden en Bredenhorst en werd de 
stamvader van de nog bestaande fam. van Haersolte. 
7-5-1666. 
Idem door Anthonis van Haersolte, mondig, deed zelf hulde. 



22-1-1668. 
Idem door Anthoni van Haersolte met lediger hand. 
9-6-1686. 
Idem door Antoni van Haersolte tot Elssen met lediger hand. 
 
1675 Vuurstedenregister. 
2 vuursteden. 
 
12-9-1706 huwt te Diepenheim Juffer Adriana Josina van Haersolte dochter tot Elssen met de 
Heer Joan Albert Sloet Heer tot Warmelo. 
 
12-3-1711. 
Beleend door Willem van Haarsolte (zn van Antonie), drost van Isselmuiden. 
Nadat Willem op 7-9-1730 kinderloos was overleden, werd Antonie's vierde zoon met Effink 
beleend. 
13-3-1732. 
Idem door Antoni Swier van Haersolte tot Elsen. 
16-4-1734. 
Idem door Conradina Willemina van Dedem, weduwe Van Haarsolte, vrouwe van Elsen, 
namens haar onmondige zoon Conraad Willem van Haarsolte na de dood van Antonie Zwier 
van Haarsolte tot Elsen. Hulder doctor Samuel Johannes Gelderman, stadssecretaris van 
Zwoll. 
20-5-1753. 
Idem door Coenraad Willem van Haersolte tot Staveren, Elsen, Bredenhorst en 
Zwalevenburg, met lediger hand. 
(Van de in dat jaar geregistreerde erven te Elsen, zijnde 44, waren er 10 in het bezit van 
voornoemde Coenraad Willem van Haersolte te weten: Reef, Seinen/Effink, Haikers, 
Schottelink, Hendertink, Wissink, Teemker, Leunk, Groot en Klein Letink). 
17-3-1755. 
Idem door Arent van Raesfelt, drost van Haxbergen en Diepenheim, na opdracht door 
Coenraet Willem van Haarsolte tot Staverden, Zwaluwenburgh en Bredenhorst. De 
overdrachtsprijs van de havesate en de erven bedroeg f 28404,-. 
Deze Arend werd op 22-3-1755 voor Elsen "geadmitteerd ten Landdage". 
 
In 1755 geeft de Hoog Welgeb. Heere Baron van Raesveld van Elsen, Drost van Diepenheim 
en Haxbergen, aan verkocht te hebben opgaande eykenboomen afkomstig van de havesate 
Elsen voor f 3877,-. 
In 1786 wordt Arend benoemd tot drost van Vollenhove en in 1790 tot drost van Twente. Zijn 
zoon Derk Joachim Willem Jan van Raesfelt bekleedt blijkens het markeboek van Elsen tot 
1816 nog het ambt van markenrichter van Elsen.  
Nadat deze Derk op 5-9-1828 ongehuwd was overleden komt zijn nalatenschap aan de fam. 
van Coeverden tot Wegdam. 
 
Het huis zal aan het eind van de 18e eeuw mogelijk al min of meer in vervallen staat zijn 
geraakt.  
 
Krant 25-04-1828. Verkoop havezate landen van voormalige huis Elsen en 2 boerenerven en 
2 katersteden, enz. 


