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Aan: De oorspronkelijk gewaarde boeren der Haarler marke 
 
Haarle, 12 augustus 2007 
 
 
Geachte heer/mevrouw……………………….., 
 
Op 27 april jongstleden heeft u allen een schrijven ontvangen waarin ik de opzet en doelstelling 
van het Haarler Boerderijonderzoek heb uitgelegd. Tevens heb ik in die brief gevraagd om uw 
medewerking. Sindsdien is er veel gebeurd. Deze brief is er dan ook, om u op de hoogte te 
houden van de verschillende ontwikkelingen en u betrokken te houden bij het onderzoek. 
 
Ik heb u bijna allemaal telefonisch benaderd, waarin ik desgevraagd nog een toelichting heb 
gegeven op de eerder gestuurde brief. U was bijna allemaal erg enthousiast en heeft toentertijd 
welwillend uw medewerking verleend aan een verder gesprek. Met de ouderen onder ons, een 
groot deel van de huidige markegenoten, zijn reeds gesprekken gevoerd. Deze gesprekken 
vergden (veel) meer tijd dan verwacht, ook vanwege mijn eigen beschikbaarheid. 
 
Met velen van u heb ik reeds rondom tafel gezeten en zijn mooie verhalen en herinneringen 
opgehaald die een goed en menselijk beeld schetsen van het plaatselijk verleden. Ook de 
stambomen zijn verder uitgebreid en waarnodig aangevuld. 
 
Website 
Ook de eerder aangekondigde website (ErveAlferink.nl) is een daverend succes. Nadat deze op 
zondag 13 mei online ging, en gestaag is aangevuld met nieuwe gegevens, heb ik hierop vele 
positieve reacties mogen ontvangen. Enkelen van u, die niet de beschikking hadden over een 
internetverbinding, hebben van het eigen erf reeds afdrukken ontvangen met de verzamelde 
gegevens. Vorige week maandag is de website opgepakt door de Twentsche Courant Tubantia, 
die een erg positief artikel plaatste. Ook in De Stentor/Overijssels Dagblad is deze bijdrage 
afgedrukt. 
 
De gesprekken met u, die reeds nog niet hebben plaatsgevonden, zullen vanaf de komende 
weken weer van start gaan. U zult hiervoor (wederom) persoonlijk benaderd worden. Ik hoop 
nog steeds op uw welwillende medewerking. Voor vragen, inlichtingen, toevoegingen en andere 
informatie kunt u ook altijd zelf contact met mij opnemen. 
 
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   Mevr. Reimert-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   - (Niet meer bestaand) 

(het erve Nieuw Meier of Brinkboer blijkt niet meer te bestaan. De eerder aangeduide locatie, 
familie Oldeboer, Molenweg, blijkt van oudsher een andere keuterboerderij geweest te zijn. Het 
erve Nieuwe Meier of Brinkboer verdween reeds in het begin van de 19de eeuw en was gelegen 
tussen de huidige woning van de familie Oldeboer en het erve Smeenk (familie Korbeld & 
Bentert). 

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 
 
 
Robert Kemper brengt 'agrarisch verleden' dorp Haarle in beeld 
 
HAARLE - Het uitzoeken van de eigen familiegeschiedenis was voor Haarlenaar Robert Kemper 
het beginpunt van een lange zoektocht naar de agrarische wortels van deze Sallandse kerspel. 
Tijdens het onderzoek naar de in Haarle veel voorkomende naam Kemper verzamelde de 
Haarlenaar dermate veel gegevens over andere boerderijen in deze gemeenschap, dat hij besloot 
zijn zoektocht uit te breiden naar de marke Haarle en het bestuur en beleid daarvan. 
  
Deze marke bestond uit zeventien gewaarde erven, waarvan de eigenaren gezamenlijk beslisten over 
zaken, die hen allemaal aangingen zoals de bescherming van de woeste grond, behoud en onderhoud van 
de Haarlerenk, erfafscheidingen en het houden van vee. Afgelopen winter begon Kemper per boerderij 
een lijst te maken met daarop de vermeldingen sinds het ontstaan (vaak al ver voor 1400) tot het begin van 
de twintigste eeuw. Zo ontstond een zeer uitgebreid overzicht van eigenaren en bewoners. Dat wil 
Kemper na overleg met de huidige bewoners nog verder uitbreiden. Hij heeft hiertoe in mei een oproep 
gedaan via Haarle Informatief. Momenteel heeft de amateur-historicus zijn aandacht ook gericht op de 
niet-gewaarde erven in Haarle, de zogenoemde keuterboerderijtjes. Een flink deel van de 
onderzoeksresultaten is inmiddels overzichtelijk gepresenteerd op de nieuwe website 
http://www.ervealferink.nl. Kemper geeft aan dat het zijn eerste doel is 'de huidige stand van de 
oorspronkelijke Haarler marke voor het nageslacht te bewaren'.  
 
Uit: De Twentsche Courant Tubantia, maandag 8 augustus 2007  


