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Aan: De oorspronkelijk gewaarde boeren der Haarler marke 
 
Haarle, 27 april 2007 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Afgelopen middag is in ’t Kruuspunt van ons dorp een bijzondere wandversiering – met daarop 
de beeltenissen van een twaalftal gewaarde erven uit Haarle – onthuld door dhr. A.B.C. 
Weijkamp. Ik zie dat als een goed moment om u, als bewoner of ex-bewoner van een 
oorspronkelijk gewaard erf, in kennis te stellen van het onderzoek dat reeds enige jaren door mij 
word uitgevoerd. 
 
Korte introductie 
Voor diegenen die mij (persoonlijk) niet kennen, allereerst een korte introductie. Reeds sinds 
1998 heb ik mij verdiept in het wel en wee van mijn eigen familie. Al snel bleek ik af te stammen 
van een oud Haarler geslacht, de Kempers, die reeds ruim vertegenwoordigt zijn in ons dorp. 
Desondanks ben ik woonachtig op het erve Alferink, dat sinds het begin van de 20ste eeuw al de 
bijnaam Kemper-Alferink draagt. Nadat ik enkele jaren terug mijn eerste publicatie afrondde over 
het geslacht Kemper was de tijd rijp voor een nieuw onderzoek, waarvoor de eerste stappen 
echter al waren gezet tíjdens mijn eigen familieonderzoek. 
 
De Haarler Marke. Een instituut, “reeds sinds mensenheugenis bekend”, werd in 1974 
opgeheven. Het had toen een geschiedenis achter zich liggen van meer dan 400 jaar. De marke, 
waar ook úw erf of familie deel van uit maakte, stelde haar eerste notulen vast in 1559. 
Desondanks ligt het in de lijn der verwachting dat de marke daarvoor al eeuwenlang bestond.  
 
Het onderzoek 
In de afgelopen jaren richtte het onderzoek zich voornamelijk op de marke zelf en het bestuur en 
beleid van de marke. Zijdelings kwamen ook de diverse gewaarde erven aan bod. De marke 
bestond oorspronkelijk uit 17 gewaarde erven, waarvan de eigenaren (boerderijen werden voor 
circa 1800 gepacht) hun beleid voerden ten aanzien van gezamenlijke kwesties. Hierbij kan 
gedacht worden aan het beschermen van de woeste grond, behoud en onderhoud van de 
Haarlerenk, erfscheidingen, het houden van vee en vele andere interessante zaken. 
 
In de afgelopen winter zijn de boerderijen binnen de marke aan een (oriënterend tot diepgravend) 
onderzoek onderworpen. Er is getracht per boerderij een lijst op te stellen van vermeldingen van 
het erf sinds het ontstaan, vaak al ver voor 1400, tot het begin van de 20ste eeuw. Zo is een zeer 
uitgebreid overzicht ontstaan van eigenaren en bewoners. 



Uw hulp 
Voor het vervolg van het onderzoek is uw hulp onontbeerlijk. Graag zou ik met de huidige 
bewoners van de gewaarde erven gesprekken willen aangaan over het verleden. Onderwerpen van 
gesprek zouden bijvoorbeeld kunnen zijn de eigen familiegeschiedenis, eventuele andere 
bewoners van de boerderij, nieuw- en verbouw op het erf, branden, et cetera. Ook gaat mijn 
interesse uit naar oude archiefstukken of familiepapieren, zoals foto’s, tekeningen, bidprentjes, 
oude notariële aktes, en andere documentatie. 
Tevens heb ik de intentie om de erven te fotograferen en zo vast te leggen voor de toekomst. 
 
Het doel 
Uiteindelijk is het de bedoeling om over elke boerderij, na uitvoerig onderzoek, een artikel te 
schrijven en deze op een of andere wijze – in de toekomst – te publiceren. Hoe dit zal gaan 
geschieden, in boekvorm of anders, is voor mij nog niet duidelijk. Het eerste doel is in ieder geval 
de huidige stand van zaken van de oorspronkelijke Haarler marke voor het nageslacht te bewaren. 
 
Om het een en ander gestalte te kunnen geven zal ik u komend weekend, waarschijnlijk 
zaterdagavond, (al dan niet telefonisch) benaderen om het een en ander te bespreken. Ook ben ik 
dan natuurlijk bereid om het een en ander verder toe te lichten. 
 
Ik hoop op uw welwillende medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Robert Kemper 
Erve Alferink, sinds 1350 
 
Lijst der gewaarden binnen de marke Haarle 
 
Erven  in 1520    Huidige naam   Bewoner / geadresseerde 
Gheryt op Reymerdinck   Reimert    Familie Schutte 
Willem van Cleve op Smedinck  Smeenk    Familie Korbeld & Bentert 
Henrick Wolterinck   Wolterink   Familie Jansen Holleboom 
Rutger Wolterssen op Meyerinck  Meijerink   Familie Wagenaar 
Gheryt op Littelinck   Littelink   Familie Groote Stroek 
Henrick op Roeterdinck   Roeterink   Familie Runneboom 
Goesen ten Paste   Passink    Familie Calkhoven & Laing 
         Familie Ten Den 
Gheryt Ylgerinck   Kemper    Familie Kemper 
Johan Heerdinck (waar later verkocht) Heerdink   Familie W. Besten 
Esken op Geverdinck   Hobert    Familie Hobert 
Johan op Alfferdinck   Alferink    Familie Kemper 
Henrick op Schuerinck   Schurink   Familie Ten Have 
Henrick op Loeninck   De Mölle   Familie Geertman 
     Hotel De Haarlerberg  Familie Tijs 
 
Erven die later gewaard zijn geworden   Huidige naam   Bewoner / geadresseerde 
Nieuwe Meier (18e eeuw, verkocht) Brinkboer   Familie Oldeboer 
Gerrit op de Eekte (ca. 1569)  Eekwielens (middeneekte) (later ½ waar) Familie Reimert 
Albert op de Eekte (ca. 1569)  Eekhendrik (vooreekte)  Familie Heuven 
Kappert (1832, gekocht van Brinkboer) Kappert    Familie Besten 
Wichers  (na 1844)   De Wicher   Familie Nahuis 
Achtereekte    Achtereekte (¼ waar)  Familie van Schooten 
Koekoek    Koekoek (¼ waar)  Dhr. Eekmate 


