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Aan: De oorspronkelijk gewaarde boeren der Haarler marke 
 
 
Haarle, Allerheiligen (Sollemnitas Omnium Sanctorum) 2007 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Op de dag van Allerheiligen 2007 lijkt het mij goed om, naast stil te staan bij alle heiligen en 
martelaren, u een overzicht te geven van alle activiteiten die in directe en indirecte mate bij het 
Haarler Boerderijonderzoek zijn betrokken. Het onderzoek gaat gestaag maar traag. Dit komt 
voornamelijk door het feit dat ook anderen, wiens boerderij niet behoorde tot de gewaarde erven 
binnen de Marke Haarle, ook steeds meer betrokken raken bij het onderzoek. De hoeveelheid 
gegevens en informatie die hieruit naar voren komt is overweldigend. 
 
In ieder geval ben ik nu zo ver dat een ieder van u telefonisch door mij is benaderd en alle 
afspraken reeds zijn gepland. Hierna zijn er op 21 gewaarde erven, meer dan een veertigtal 
gesprekken geweest. Het aantal gesprekken in z’n totaliteit, dus ook buiten de gewaarde erven, 
loopt reeds in de zestig, in de periode mei-oktober. De stambomen zijn hiermee behoorlijk 
compleet ingevuld, van de meesten van u heb ik reeds historische foto’s en/of bidprentjes in leen 
gekregen. Een ieder betuig ik hiervoor mijn hartelijke dank, mede voor het gegeven vertrouwen. 
Voorts heeft een aantal andere ontwikkelingen het Haarler Boerderijonderzoek beheerst. 
 
Het modern gewaarde erve De Kapperij 
In de eerste en tweede brief die u van mij heeft ontvangen, heb ik u voorgehouden dat het aantal 
gewaarde erven in de Marke Haarle op twintig gesteld kon worden. Het is mij enkele dagen 
geleden gebleken dat ook het erve De Kapperij tot de Marke Haarle behoorde. Een korte 
toelichting: Aan de Molenweg, ongeveer ter hoogte van de Kruishaarweg, stond boerderij Nije 
Meijer of Brinkboer. Waarschijnlijk is deze gebouwd tussen 1558 en 1583. Dit betrof een 
gewaard erf. Hoe het gewaard is geworden, is vooralsnog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat 
het erf in 1832 nog bestond. Het blijkt dan eigendom te zijn van Teunis Eekwielens, die mogelijk 
op het erf of mogelijk in Dalfsen woont. In datzelfde jaar blijkt dat het ‘waar’, het stemrecht dat 
aan de boerderij verbonden was, reeds verkocht was aan Willem Wolterink, wonend op het erve 
Wolterink. Hij verkoopt het ‘waar’ weer aan Jan Kappert, geboortig op het erve Kappert aan de 
Raamsweg. 
 
Jan Kappert, ook Jannes genoemd, trouwt in 1826 met Tonia Wolterink, zuster van voornoemde 
Willem. Zij bouwen een nieuwe boerderij tussen de huidige Raalterdijk en Stationsweg, die 
allereerst Kapper wordt genoemd. In 1890 wordt het erf verkocht op een openbare veiling. Het 
betrof de nalatenschap van Hendrikus Kappert, zoon van Jannes en Tonia, die met zijn vrouw 



Hendrika Reimert, waarschijnlijk kinderloos bleef. Enfin, de boerderij wordt eigendom van 
Hermannus Nij Bijvank, die het in 1902 verkoopt aan zijn jonge neef Evert Nij Bijvank. Evert 
komt voor op de markevergadering van 15 november 1905 onder de naam “E. Bijvank op de 
Kapperij.” 
 
De ouderen onder u zullen Evert nog gekend hebben. Zijn boerderij verkocht hij in 1936 aan 
Jans Wolfkamp. Evert en zijn zoon Hein, beide kassier van de Boerenleenbank, bouwden kort 
daarvoor een nieuwe burgerwoning aan de Stationsweg. De oorspronkelijke boerderij, eigendom 
van Jans Wolfkamp, brandde in 1938 af. In datzelfde jaar werd er een nieuwe boerderij gebouwd, 
tegenover de huidige Wiegersstraat. Het erf wordt nu nog bewoond door een schoonzoon van 
Jans, Wim Bosman, met zijn schoonzoon en dochter Theo van der Meer en Els van der Meer-
Bosman. Ook hen, bewoners van het voormalige gewaarde erve De Kapperij, heet ik bij deze van 
hartelijk welkom binnen de Marke Haarle! De navolgende lijst der gewaarden, nu dus 21 in totaal, 
binnen de Marke Haarle is hierop dan ook aangepast. 
 
Website 
De website, www.ErveAlferink.nl, is de laatste tijd sterk uitgebreid. Het bevat een (deze dagen 
vernieuwd) overzicht van alle aanwezige bidprentjes, (nieuwe) scans van deze en een overzicht 
van het R.K. Kerkhof van de St. Sebastianusparochie te Haarle. Van de families Vonke, Diepman 
en Vloedgraven is er nu ook informatie online, als voorbeelden van uitoefeners van een ambacht 
in onze buurtschap. Bijzonder interessant is de levensschets van Antonie Diepman, geschreven 
door zijn kleindochter Tineke ten Den-Diepman. Enkele prioriteiten voor de website op korte 
termijn (voor 1-1-2008): 

 Het publiceren van nog te ontvangen foto’s van een aantal gewaarde erven. 
 Uitbreiding van het aantal keuter boerderijen dat online staat op de Haar, de Raams en de 

Hakkershoek.  
 Overzicht van de geestelijkheid in Haarle. Pastoors en kerken tussen 1700-2007. 
 Publiceren van de verzamelde bijnamen, zie volgende alinea. 

 
Bijnamenonderzoek 
Zoals een ieder bekend moge zijn, is het Bijnamenonderzoek in de gehele gemeente Hellendoorn 
in volle gang. Door Herman Kampman en Gerrit Hendriks is dit zeer goed opgepakt en vele 
honderden namen zijn door hen verzameld. De teller staat op ongeveer 900, voorzover ik 
begreep. In de media is hier diverse keren al uitgebreid aandacht besteed. Voor de buurtschap 
Haarle heb ik het op mij genomen om zoveel mogelijk namen aan te leveren en deze van een zo 
goed en uitgebreid mogelijke toelichting te voorzien. Door de vele gesprekken met u allen en vele 
anderen binnen de buurtschap, had ik reeds een behoorlijke lijst van tientallen namen voor wat 
betreft Haarle. Door hier de laatste weken actief naar op zoek te gaan staat de teller onderhand 
enkel voor Haarle op ruim 130. Van ruim 110 namen is exact de herkomst herleid. De lijst met 
namen, zonder toelichting, zal een dezer dagen op ErveAlferink.nl verschijnen. De 
geïnteresseerden onder u, die niet over een internetaansluiting beschikken, zal ik op verzoek graag 
een papieren versie doen toekomen. 
 
Enkelen van u heb ik gevraagd om de lijst met (toen nog zo’n 80) namen kritisch door te nemen. 
Dit heeft wederom veel nieuwe informatie opgeleverd. Hartelijk dank hiervoor. Ik hoop een zo 
goed en volledig mogelijk beeld van namen en de herkomst er van aan Herman Kampman te 
kunnen afleveren. Mochten u namen te binnen schieten, die niet online staan of niet algemeen 
bekend zijn, dan verzoek ik u vriendelijk contact op te nemen 
 



Vervolg van het boerderijonderzoek 
De eerste fase van het Haarler Boerderijonderzoek is, na het voeren van alle geplande 
gesprekken, afgerond. Met een ieder van u is de geschiedenis van het erf besproken, zijn verhalen 
opgehaald en stambomen gecompleteerd. Het ligt mij in het vooruitzicht om hierna met een 
aantal zaken verder te gaan. 

 Het uitvoeren van een (schriftelijke) controle en aanvulling op de gegevens van de huidige 
generatie. 

 Het systematisch ontsluiten van genealogische bronnen van de buurtschap Haarle. Het 
gaat hierbij voornamelijk om de gegevens van de Burgerlijke Stand van de Gemeente 
Hellendoorn en het ontsluiten van de Doop-, Trouw- en Begraafregisters van de St. 
Sebastianusparochie te Haarle. Nadruk zal allereerst liggen op de periode 1900-2000 en in 
de loop der tijd zal het onderzoek zich steeds verder in het verleden terugwerpen. 

 Het verzamelen van aanvullende historische gegevens in archieven. Het gaat daarbij vaak 
om notariële akten van koop en verkoop van grond. Periode: ca. 1800-1925. 

 Het verder uitdiepen van de notulen van de markevergaderingen van de Marke Haarle. 
 Het voeren van verdere gesprekken met markegenoten en anderen binnen de buurtschap 

Haarle. 
 Het publiceren van onderzoeksresultaten op ErveAlferink.nl 

 
In welk tijdsperspectief bovenstaande zaken plaats zullen vinden is nog onduidelijk. Mijn 
dagelijkse werkzaamheden, de studie, zullende komende tijd relatief veel tijd gaan vergen. De 
avonduren, zeker in de donkere maanden tot aan het voorjaar, probeer ik echter zoveel mogelijk 
te vullen. 
 
Historiserend toneel brengt Marke Haarle tot leven 
Volgend jaar, op vrijdag 13 en zaterdag 14 juni 2008, komt de Marke Haarle tot leven. Op die 
dagen zal, op historische grond, waar tot in de 19de eeuw de herberg De Pas stond, het 
schouwspel “De Held van Haarle” uitgevoerd worden. Het door André Bank geschreven en 
geregisseerde liefdesverhaal zit vol spanning, maar er zijn ook wolven, boeren en momenten om 
hard te lachen. Daar ik erg enthousiast ben over deze productie, maak ik u hier graag op attent. 
Uit de beschikbare literatuur heeft Bank een aantal historische elementen gehaald om het spel te 
kunnen ondersteunen en enig plaatselijk cachet te geven. De toeschouwer krijgt een beeld van het 
functioneren van het markeorgaan, het besluitvormingsproces en binnen de marke Haarle 
spelende kwesties.  
 
Behalve dat het toneel is vóór de Haarlenaar, zou het mooi zijn als het ook toneel was ván de 
Haarlenaar. Daarom wil ik juist de huidige markegenoten – de jongere generatie in ieder geval – 
aanmoedigen om zijn of haar bijdrage te leveren. Voor het toneelstuk zijn 21 spelers nodig, van 
wie er vijf een leidende rol hebben. Toneelvereniging Ons Genoegen uit Haarle is bereid een deel 
van de spelers te leveren. Maar er zijn ook veel anderen nodig. Voor decor, voor kleding, voor 
rekwisieten enzomeer. Vanaf januari wordt er in De Pas gerepeteerd. Neem daarom contact op 
met André Bank. Opgeven als speler of helper kan via afbank@msn.com, of via 0548-59 55 48. 
 
Hopelijk heb ik u bij deze voldoende geïnformeerd over alle activiteiten die het Haarler 
Boerderijonderzoek betreffen. Over enige tijd hoop ik u wederom van het een en ander op de 
hoogte kunnen stellen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Robert Kemper 
Erve Alferink, sinds 1350 



Liefde en wolven in historisch Haarle 
Haarle - Er zit spanning in, een liefdesverhaal, maar er zijn ook wolven, boeren, en momenten om hard te lachen. De 
held van Haarle heet het toneelstuk dat zomer volgend jaar op de planken moet komen bij De Pas, een 
informatieschuur aan het eind van de Molenweg. 
  
Een project dat niet alleen de historie van de Marke Haarle moet opfrissen, maar ook toeristen naar het Nationaal 
Park moet trekken. Het plan is van André Bank, sinds een jaar of zeven inwoner van Haarle maar geboren in 
Haarlem. Hij houdt als gids bij de IVN niet alleen van de natuur, maar ook van toneelspelen. Hij kwam een keer in 
contact met het wandelende theater van Maryse van de Lee, die enkele voorstellingen gaf op de heuvelrug. Toen op 
een dag de promotie van Haarle aan de orde kwam bij een bijeenkomst over het dorpsontwikkelingsplan, kreeg hij 
het idee om een theaterstuk te schrijven op basis van de historische wortels van Haarle. Het schrijven en regisseren 
van een toneelstuk broeide al sinds zijn jongensjaren in zijn hoofd. Toen deze kans zich voordeed besloot hij samen 
met de Historische Kring Marke Haarle informatie op te diepen en aan de slag te gaan. Een grote klus en tegelijk een 
ontdekkingsreis voor hemzelf. Het resultaat is De held van Haarle, een intrigerende vertelling in de historische 
context van 1625, toen Marke Haarle zijn bloeitijd doormaakte. Het markebestuur vergaderde die dagen in De Pas. 
Want waar nu een informatieschuur staat, daar stond vroeger een herberg met dezelfde naam. 
 
De productie krijgt de volledige medewerking van Natuurmonumenten en het Nationaal Park, vooral omdat het 
toneelstuk, in en met de natuur, zoals Bank zegt 'een super win-win situatie' is, waar alle partijen beter van worden. 
Voor het toneelstuk zijn 21 spelers nodig, van wie er vijf een leidende rol hebben. Toneelvereniging Ons Genoegen 
uit Haarle is bereid een deel van de spelers te leveren. Maar er zijn ook veel anderen nodig. Voor decor, voor kleding, 
voor rekwisieten enzomeer. Vanaf januari wordt er in De Pas gerepeteerd. De optredens zijn gepland op 13 en 14 
juni. Opgeven als speler of helper kan via afbank@msn.com, of bellen met 0548-59 55 48. 
Uit: De Twentsche Courant Tubantia, 26 september 2007 
 
Lijst der gewaarden binnen de Marke Haarle 
 
Boerderijnaam Bewoners in 1520 Bewoner/geadresseerde 
Oudst gewaarden 
Reimerink Gheryt op Reymerdinck Familie Schutte 
Smeenk Willem van Cleve op Smedinck Familie Korbeld, familie Bentert 
Wolterink Henrick Wolterinck Familie Jansen Holleboom 
Meijerink Rutger Wolterssen op Meyerinck Familie Reimert, familie Wagenaar 
Littelink Gheryt op Littelinck Familie Groote Stroek 
Roeterink Henrick op Roeterdinck Familie Runneboom 
Pastink Goesen ten Paste Familie Ten Den, familie Calkhoven en Laing 
Kemper Gheryt Ylgerinck Familie Kemper 
Loenink Henrick op Loeninck Familie Geertman, familie Tijs 
Heerdink Johan Heerdinck Familie Besten 
Hobert Esken op Geverdinck Familie Hobert 
Alferink Johan op Alfferdinck Familie Kemper 
Schurink Henrick op Schuerinck Familie Ten Have 
Nieuw gewaarden 
Eekhendriks  Familie Heuven 
Eekwielens  Familie Reimert 
Nije Meijer  - 
Kappert  Familie Besten 
Modern gewaarden 
De Kapperij  Familie Bosman 
De Wiecher  Familie Nahuis 
Achtereekte  Familie Van Schooten 
Koekoek  Familie Eekmate 
 
Toelichting hierop, in het bijzonder het onderscheid tussen oudst, nieuw en modern gewaarden is te vinden op 
ErveAlferink.nl 


