
Haarler Boerderijonderzoek leidt tot historische 
Markevergadering  

Op zondag 10 februari aanstaande vindt te Haarle (gem. Hellendoorn) voor het eerst na ruim zestig jaar weer een 
Markevergadering plaats. De Marke Haarle, meer dan 500 jaar geleden voor het eerst genoemd, was eeuwenlang 
de organisatie waarbinnen de grootste erven uit het dorp verenigd waren. Het door Robert Kemper gestarte Haarler 
Boerderijonderzoek geeft hier weer nieuw leven aan. 

De Marke  
De Marke was een instelling waarvan de leden, de Markegenoten, gezamenlijk rechten 
uitoefenden op heiden, weiden, venen, bossen, etc. Belangrijkste bezit van de Marke was het 
gebied waarover de Marke zich uitstrekte, de gemeenschappelijke grond. Een eerste vermelding 
van een Marke in Overijssel dateert uit het begin van de 13e eeuw. De Marke Haarle wordt voor 
het eerst genoemd in 1442.  

Markegenoten waren diegenen die een gewaard erf in bezit hadden; voor circa 1800 waren dat 
grootgrondbezitters uit steden als Deventer en Zwolle. Rond die tijd werd het z.g. leenstelsel 
afgeschaft en werden de toenmalige pachters, door koop, eigenaar van hun erf. 

Sindsdien bestaat de Marke uit de bewoners van de van oudsher zeventien gewaarde erven. Het 
totaal aantal gewaarde erven, in de loop der tijd, komt daarmee op 21. Een negentiental daarvan 
bestaan tot aan de dag van vandaag. 

Verdeling van de gemeenschappelijke gronden vond grotendeels plaats tussen 1851 en 1860. Het 
Markegenootschap bleef echter eigenaar van verschillende onroerende goederen in en om het 
dorp. Definitieve verdeling van de Marke vond plaats in het begin van de jaren zeventig van de 
20ste eeuw, een tijd waarin de ruilverkaveling het landschap ingrijpend veranderde. 

Haarler Boerderijonderzoek  
Door Robert Kemper, wonend op het gewaarde erve Alferink, is reeds sinds 1998 historisch 
onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de Marke. Om ook de recente geschiedenis voor het 
nageslacht te bewaren is hij vorig jaar in contact getreden met alle huidige Markegenoten. Zij, en 
verschillende andere Haarlenaren, zijn tussen mei en december 2007 geïnterviewd over de 
geschiedenis van hun erf en familie.  

Op deze wijze zijn zeer bijzondere verhalen over de boeren met hun boerderijen, een beeld van 
de parochie en de algemene geschiedenis van het dorp voor het nageslacht bewaard. Meer dan 
200 uur interviews staan op band, bestaand uit zeventig gesprekken. 

Als dank voor een ieders bijdrage aan het onderzoek, wordt op zondag 10 februari aanstaande 
een historische Markevergadering gehouden. Wat er die ochtend gaat gebeuren, is vooralsnog een 
verrassing. Dat het voor de Marke Haarle een bijzondere dag in de geschiedenis wordt, staat 
buiten kijf. De ochtend zal symbool staan voor de afsluiting van de eerste en start van de tweede 
fase in het Haarler Boerderijonderzoek. 

Een ieder, die nog niet tot Markevergadering is opgeroepen en recht meent te kunnen vestigen 
op gewaardheid binnen de Marke Haarle, wordt verzocht zich in contact te stellen met Robert 
Kemper op Alferink. 

 


