
Boerderijnummer   5.3.039 

Erfnaam    erve Laers 

Oudste vermelding   16
e
 eeuw 

Afgebroken    ca 1745 was gelegen a/d Seinenweg   

 
Historie boerderij 

 
Ergens tussen Oonk en Effink stond vroeger het catersplaatsje Laers, ook wel genoemd Laer Meyer. Het was 

oorspronkelijk waarschijnlijk eigendom van Jan van Laer, die midden 16
e
 eeuw vaak genoemd werd als 

erfgenaam binnen de marke Elsen. Hoewel eerst aangemerkt als caterplaats was het later een gewaarde boerderij. 

Het is niet onwaarschijnlijk dat de boerderij stond op de plek waar later ’n Kaamp/De Kamp (5.3.034) werd 

gesticht, nabij de havezate (5.3.055). 

De plaatsje zal mogelijk in het laatste kwart van de 16e eeuw zijn gesticht en is midden 18e eeuw afgebroken. 

Mogelijk is het gesticht door de familie van Laer die door de eeuwen heen een belangrijke rol speelde in de 

marke Elsen. 

 

Toen in 1619 de markevergadering de hoeveelheden te steken turf per boerderij toekende werd deze boerderij 

niet genoemd omdat ze op dat moment niet bewoond was. De toenmalige eigenaar, de heer van Coeverden, eiste 

toen dat, zodra er weer nieuwe pachters waren, ook zij een hoeveelheid turf toebedeeld zouden krijgen. 

 

1620. Proces 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. 

 

De boerderij is waarschijnlijk voor 1748 afgebroken, hoewel uit geschriften blijkt dat er in 1762 toch weer 

problemen waren binnen het markebestuur betreffende deze boerderij. Gebleken was dat namelijk de grootste 

grondeigenaar in de marke, Baron van Raesfelt, de gronden van de afgebroken boerderij Laers had verpacht aan 

Jan Teemker en aan hem het “waardeel” van die boerderij had toegekend, hoewel de boerderij zelf niet meer 

bestond. Het resultaat van de beraadslagingen is overigens onduidelijk gebleven. 

 

Bewoners: 

 

► Eerst bekende bewoner is Derck Laers. Hij had 3 dochters: Egbertien Laers (*ca. 1642) die opvolgster 

werd, Geseken te Laer (†ca. 1665) die in 1661 trouwde met Lucas Berentsen Averessink in Nutter en Elsken te 

Laer die in 1665 trouwde met Jan Rotman van Lutteke Rae (5.3.360). 

Opm.: mogelijk was er nog een zoon Johan, want in 1643 werd op of voor het Drostenhuis (de havezate) een 

Johan geboren als zoon van Derk “in Drostenhuis”. 

 

►  Egbertien Laers (*ca. 1642) trouwde in 1662 met Jan Swoferink (5.3.010). Na het overlijden van Jan 

(†ca. 1681) hertrouwde Egbertien omstreeks 1682 met een Wilm Effinck. Uit deze huwelijken werden vijf (2 

resp. 3) kinderen Laers geboren: Geseken (*1665) die jong overleed, opnieuw een Geseken (*1670), Jan (*1684) 

die de opvolger werd, Henrick (*1686) die mogelijk als Hendrick Effinck trouwde met Gerritjen Rytmans en 

Geesken (1686-ca. 1712) die trouwde met Gerrit Kappeling. 

 

Volgens het vuurstedenregister en het hoofdgeldregister van 1675 moet in deze buurt een Jan Effinck hebben 

gewoond. Het is aannemelijk dat deze Jan hier op Laers woonde en dat hij de bij Effink (5.3.050) genoemde Jan 

Seins was die daarnaast Jan Effink en mogelijk ook “Schipper Jan” werd genoemd. Hij trouwde in 1666 met 

Aaltien (Aele, Aeltijn) Jansen Mensink van (Klein) Mensink. Zij kregen 3 kinderen: Jan Seins (*1669), Lambert 

(*1676) die na korte tijd is overleden en weer een Lambert  (*1677). 

 

► Jan Laers (*1684) trouwde omstreeks 1704 met een Grietien. Uit dit huwelijk werden 4 kinderen Laars 

geboren: Wilmina (*1705), Hendrick (*1706) die jong overleed, Henrik (*1709) die de opvolger werd en 

Harmen (*1712). 

 

► Henrik Laars (*1709) trouwde in 1730 met Stijne Hendertink (*1702) van Hendertink (5.3.130). Dit 

echtpaar kreeg 3 kinderen: Grietjen (*1731), Jenneken (*1732) en Garrit (*1734). 

Zij waren de laatste bewoner van Laers. 


