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Haarle 
Haarle is een oude agrarische gemeenschap 
. Aan het begin van de 14e eeuw waren de 
grootste Haarler erven verdeeld in twee clusters. 
Het eerste (noordelijke) gelegen rondom de 
huidige splitsing Meijerinksweg – Molenweg, 
met de erven Reimert, Smeenk, Wolterink, 
Meijerink, en Littelink, en het ander (zuidelijke) 
gelegen rondom de voormalige herberg De Pas 
tot aan het begin van de Bathemerweg. Daar 
trof men de erven Pastink, Loenink, Hobert, 
Heerdink, Kemper, Alferink en Schurink. Tevens 
lag het erve Roeterink op korte afstand. Sinds 
wanneer op deze plekken bewoning was, is niet 
bekend. De eerste vermeldingen stammen veelal 
uit de tweede helft van de 12e tot aan het eind 
van de 13e eeuw. Desondanks is het aannemelijk 
dat de erven al veel langer bestonden, al dan 
niet onder dezelfde naam. Haarle was een 
ideale plek voor de oorspronkelijk in deze streek 
rondtrekkende jagers en verzamelaars om 
zich te vestigen. Aan de oostkant bevind zich 
een uitgestrekte stuwwal, met onder andere 
de Haarlerberg en de Sprengenberg. Woeste 
gronden, al dan niet oorspronkelijk bebost, treft 
men aan de westzijde.
Het ontstaan van de buurtschap en latere marke 
Haarle Ondanks dat de woeste markegronden 
reeds in de jaren ’50 van de 19de eeuw werden 
verdeeld bleef het overlegorgaan ‘marke’ 
bestaan. Vanaf het begin van de 20ste eeuw 
zijn de notulen van verschillende, zij het 
onsamenhangende, markevergaderingen op 
papier gesteld. De laatste notulen dateren 
van 26 november 1945. De marke werd, 
hoogstwaarschijnlijk, pas opgeheven in 1974.

Doel lespakket
De ontwikkeling van Haarle kan als voorbeeld 
gezien worden van de ontstaanswijze
van een agrarisch dorp  in Overijssel. Het biedt 
veel aanknopingspunten met

diverse vakken zoals aardrijkskunde en 
geschiedenis. Dit lespakket is doorgaande 
leerlijn erfgoed en is een voorbeeld van 
omgevingsbewust (lokaal) onderwijs. Het heeft 
tot doel de leerlingen op een onderzoekende 
wijze  het bewustzijn van hun directe 
leefomgeving te vergroten.

Opzet
Het lespakket ‘Ontdekkingsreis in Haarle ’ is 
opgebouwd uit acht lessen voor de bovenbouw 
vanaf groep 5. Elke les representeert  een 
bepaalde periode. De lessen vallen  binnen het 
leergebied ‘Oriëntatie op de jezelf en de wereld’, 
maar soms ook binnen ‘kunstzinnige oriëntatie’.  
 Bij alle lessen staan diverse onderwerpen in de 
directe omgeving van de leerlingen, het  dorp 
Haarle,  in de desbetreffende periode centraal. 
In de lessen gaan de leerlingen als onderzoeker 
op verkenning uit, waarbij ze diverse bronnen 
gebruiken zoals kaarten, foto’s en de situatie 
zoals die nu is. De lessen zijn vakoverstijgend en 
vormen een doorlopende leerlijn. 

Kerndoelen
Het lespakket sluit aan bij de volgende 
kerndoelen voor het basisonderwijs:

Oriëntatie op jezelf en de wereld - 
ruimte
50 De leerlingen leren omgaan met kaart 
en atlas, beheersen de basistopografie van 
Nederland, Europa en de rest van de wereld 
en ontwikkelen een eigentijds geografisch 
wereldbeeld.

Oriëntatie op jezelf en de wereld - tijd
51 De leerlingen leren gebruik te maken van 
eenvoudige historische bronnen en ze leren
aanduidingen van tijd en tijdsindeling te 
hanteren. naar 
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52 De leerlingen leren over kenmerkende 
aspecten van de volgende tijdvakken: jagers
en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en 
ridders; steden en staten; ontdekkers
en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en 
revoluties; burgers en stoommachines;
wereldoorlogen en holocaust; televisie en 
computer. De vensters van de canon van 
Nederland
dienen als uitgangspunt ter illustratie  van de 
tijdvakken.

53 De leerlingen leren over de belangrijke 
historische personen en gebeurtenissen uit
de Nederlandse geschiedenis en kunnen 
die voorbeeldmatig verbinden met de 
wereldgeschiedenis.

Kunstzinnige oriëntatie
56 De leerlingen verwerven enige kennis over en 
krijgen waardering voor aspecten van
cultureel erfgoed.

Nederlands - schriftelijk taalonderwijs
4 De leerlingen leren informatie te achterhalen 
in informatieve en instructieve teksten,
waaronder schema’s, tabellen en digitale 
bronnen.
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Het ontstaan van de Sallandse Heuvelrug

Een majestueus landschap 
Een gebied met on-Nederlandse vergezichten 
over grote golvende heidevelden en uitgestrekte 
bossen. Dat is de Sallandse Heuvelrug tussen 
Hellendoorn en Holten. Kenmerkende heuvels 
zijn de Hellendoornse Berg, de Haarlerberg, 
de Holterberg en de Koningsbelt. De laatste 
is het hoogst en reikt tot 75 meter boven 
zeeniveau.  Het landschap is in een ver verleden 
gevormd door schuivend ijs, smeltend water en 
stuivend zand.

IJzige krachten
Twee ijstijden vormden de Sallandse Heuvelrug. 
Ruim 150.000 jaar geleden bedekte een 
ijskap van honderd tot vierhonderd meter 
dik de noordelijke helft van ons land. Als een 
gigantische bulldozer schoof het ijs centimeter 
voor centimeter alles voor zich uit. Daarbij 
werden rotsen van duizenden kilo’s helemaal 
meegevoerd vanuit Scandinavië en onderweg 
geleidelijk gladgeschuurd of verpulverd.  

Keileem 
In, langs en onder een gletsjer worden stenen, 
puin en zand meegevoerd. Daarbij vormt zich 
onder het ijs een leemachtige afzetting met 
grind en keien: de keileem. Dat verklaart 
waarom op veel plaatsen in de Sallandse 
Heuvelrug een keileemlaag in de bodem voor 
komt. Vooral aan de voet van de heuvels komt 
deze dicht bij de oppervlakte. Zolang hij niet 
wordt lek gegraven of wordt doorworteld, is de 
keileemlaag waterdicht en houdt hij de neerslag 
vast.

Het werd warmer 
Bij het warmer worden van het klimaat trok de 
ijskap zich terug. Er bleef een stuwwal achter 
van stenen, zand en lagen keileem. Smeltwater 
zocht een weg omlaag en spoelde de stuwwal 
op sommige plekken geheel of gedeeltelijk 

weg. Het smeltwater op de Heuvelrug vormde 
de laagten of slenken die we nu kennen als de 
Diepe Hel en de Wolfsslenk. In de laatste IJstijd, 
ruim 100.000 jaar geleden, kwam de ijskap niet 
meer tot aan de Heuvelrug. Wél was de bodem 
stijf bevroren en kaal, en woei er een harde wind 
die op de resten van de stuwwal een dikke laag 
fijn zand afgezette.   

Na de laatste IJstijd kwamen de eerste 
nederzettingen.  

Opkomst van de archeologie in 
Nederland
Archeologie is een relatief jong vakgebied. 
Pas aan het begin van de negentiende eeuw 
werden de eerste archeologische opgravingen 
uitgevoerd. Een mijlpaal was de aanstelling van 
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mr. Dr. C.J.C Reuvens in 1818 als buitengewoon 
hoogleraar archeologie aan de Rijksuniversiteit 
Leiden, de eerste hoogleraar archeologie ter 
wereld. De archeologie van Nederland was 
in die tijd nog een ondergeschoven kindje. Er 
bestond nog geen archeologisch onderzoek op 
Nederlandse bodem. Het was ook niet mogelijk 
om Nederlandse archeologie te studeren; 
alleen de archeologie van Egypte, Griekenland 
en Rome kwamen op de universiteit aan bod. 
Aan het begin van de twintigste eeuw kwam 
hier verandering in. De directeur van het 
Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, Jan 
Hendrik Holwerda en Albert Egges van Giffen, 
directeur van het Biologisch-Archeologisch 
Instituut in Groningen, onderzochten talrijke 
vindplaatsen in heel Nederland. Dit leidde tot 
een grotere belangstelling voor Nederlandse 
archeologie.

Ondanks de nieuwe Monumentenwet  in 
1988 kwamen door allerlei economische 
activiteiten zoals landbouw, stadsuitbreiding 
en infrastructuur archeologische vindplaatsen 
in toenemende mate onder druk te staan. 
Deze bedreiging van de archeologie baarde 
de Europese regeringen zorgen. Dit leidde tot 
het Europees cultureel verdrag dat in 1992 
door Nederland op het eiland Malta werd 
ondertekend. In het verdrag van Malta kwamen 
de Europese landen overeen dat vindplaatsen 
in de ruimtelijke ordening beter beschermd 
moeten worden, dat wil zeggen; ze moeten zo 
veel mogelijk intact worden gelaten ten behoeve 
van later onderzoek. Dit wordt ‘behoud in situ’ 
genoemd.

In Nederland is behoud in situ vaak niet 
mogelijk. Het is immers een dichtbevolkt 
land waarvan de schaarse ruimte nodig is om 
te wonen, werken en recreëren. Er wordt in 
Nederland dus regelmatig opgegraven. Na het 
verdrag van Malta zijn de kosten hiervan voor 

de ‘verstoorder’. Dit kan de overheid zijn of het 
bedrijf dat het initiatief neemt tot de verstoring. 
Dit heeft geleid tot de opkomst van commerciële 
archeologische bedrijven die in opdracht van de 
overheid, een bedrijf of particulier archeologisch 
onderzoek verrichten. Door de economische 
crisis en de stagnatie in de bouw zijn deze 
commerciële onderzoeksactiviteiten de laatste 
jaren weer afgenomen.
Bron: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

Archeologisch depot Overijssel
Na meer dan 100 jaar archeologisch onderzoek 
zijn alle bodemvondsten uit de provincie 
Overijssel, met uitzondering van Kampen en 
Zwolle, in Deventer onder één dak gebracht. Een 
veevoedersilo uit 1899 werd ingericht als een 
pakhuis met ruim 1500 kastplanken. Het 
provinciaal en gemeentelijk depot voor 
bodemvondsten is vernoemd naar voormalig 
provinciaal archeoloog dr. Ad Verlinde, die een 
belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling 
van het archeologisch onderzoek in Overijssel.

Het depot beheert en documenteert de 
archeologische vondsten uit Overijssel. Het 
depot is een plek  waar geïnteresseerden kunnen 
aankloppen met vragen en waar de vondsten 
en documentatie van het Overijssels 
bodemarchief voor iedereen toegankelijk zijn. 
Het depot herbergt documentatie, tekeningen 
en vondsten van opgravingen uit begin 20ste 
eeuw tot heden. Onbekende scherven kunnen 
worden gedetermineerd aan de hand van de 
vergelijkingscollectie of worden opgezocht in 
naslagwerken. 
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Cartografie
Een kaart is een model
Bij het kaartlezen moet je allereerst weten wat 
een kaart nu eigenlijk voorstelt. In principe is 
een kaart een model, een platte, verkleinde 
voorstelling van de werkelijkheid. Beide zaken, 
plat en verkleind, maken het voor mensen vaak 
moeilijk om op een goede manier een kaart te 
kunnen lezen. Zeker als men zich op onbekend 
terrein bevindt met weinig of geen duidelijke 
herkenningspunten.

Schaal en legenda
Juist omdat een kaart een model voorstelt en 
dus op de een of andere manier zaken uit de 
werkelijkheid vereenvoudigd weergeeft op 
papier zijn er een schaal en een legenda nodig. 
De schaal is de verhouding in (horizontale) 
afstand ten opzichte van de werkelijkheid. 
Zo betekent een schaal van 1:50.000 dat de 
horizontale afstand van 1 centimeter op de kaart 
in werkelijkheid 50.000 centimeter (500 meter). 
In de legenda kun je verder lezen hoe bepaalde 
herkenningspunten uit de werkelijkheid (wegen, 
gebouwen, rivieren, etc.) op de kaart worden 
aangegeven op een vereenvoudigde manier.

Hoogtelijnen
Veel lastiger wordt het als je je ook nog eens in 
een heuvelachtig of bergachtig gebied bevindt. 
Dan heb je namelijk ook te maken met een 
verticale verhouding: op de kaart is immers 
alles plat terwijl in de werkelijkheid overal 
om je heen heuvels en bergen te zien zijn. 

Daarvoor zijn er hoogtelijnen aangebracht op 
topografische kaarten. Dit zijn lijnen die punten 
met elkaar verbinden die zich op dezelfde 
hoogte bevinden. Op die manier kun je dus ook 
vrij gemakkelijk bepalen of een berg langgerekt 
is of juist rond van vorm. Ook kun je op basis 
van de hoogtelijnen zien of een bepaald stuk 
van de route steil is of niet: des te dichter de 
hoogtelijnen op elkaar staan, des te steiler is 
deze plek in de werkelijkheid

Definities
•  Topografische kaart = Een topografische kaart 

(topo = plaats, grafisch = beschrijvend) is een 
kaart die bedoeld is om zo getrouw en volledig 
mogelijk een deel van het aardoppervlak 
te beschrijven door de weergave van onder 
meer het reliëf, de natuurlijke kenmerken, de 
infrastructuur, de bebouwing, de natuurlijke 
grenzen en de bestuurlijke grenzen.

•  Historische kaart = Hierop vindt men allerlei 
historische gegevens van een bepaald land.

•  Legenda = De verklaring van de symbolen en 
kleuren op een kaart.

•  Schaal = De kaartschaal, kortweg vaak 
schaal, is de verhouding tussen een afstand 
op de kaart en de overeenkomstige afstand in 
werkelijkheid.

•  Noordpijl = De pijl op een kaart of tekening 
die de windrichting aangeeft (die het noorden 
aanwijst).
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Straatnamen 
Vroege geschiedenis van straatnamen
De Romeinen gaven hun straten aan met de 
termen Cardo en Decimanus. Alle straten die 
van noord naar zuid liepen werden een cardo 
genoemd. Een decimanus was een van oost 
naar west lopende straat. Bij hoofdwegen werd 
daaraan de bepaling ‘maximus’ toegevoegd. In 
de middeleeuwen was men minder geordend. 
Straten en pleinen werden vaak genoemd naar 
het werk dat daar het meeste werd uitgevoerd, 
of waren gewoon een beschrijving van een 
belangrijk gebouw dat er in de buurt stond, of 
van belangrijke mensen die er woonden. Vanaf 
de twaalfde eeuw hield men steeds vaker vast 
aan een vaste straatnaam. Omdat deze echter 
nooit officieel werden vastgelegd, kwam het voor 
dat er per straat meerdere namen in omloop 
waren.

De gemeentewet
In Nederland werden straatnamen pas 
officieel opgeschreven nadat dit in 1851 
in de Gemeentewet als verplichting werd 
opgenomen. Daarbij werden vaak gewoon de 
straatnamen overgenomen die in de volksmond 
bekend waren. Tegelijkertijd werd wel een 
adviescommissie opgesteld, die mee moest 
helpen met het bedenken van eventuele nieuwe 
straatnamen. De belangrijkste reden waarom de 
straatnamen vastgelegd werden, was omdat het 
in het land steeds drukker werd. Hulpdiensten 
zoals de politie en de brandweer, maar ook 
postbodes moesten steeds meer werk doen 
om het juiste adres te vinden. In hetzelfde jaar 
moesten straten daarom ook voorzien worden 
van straatnaambordjes. De Fransen hadden in 
1728 al verplichte straatnaambordjes ingevoerd.

Dit is de top-10 met straatnamen die in het 
Nederland het meest voorkomen:
1. Kerkstraat
2. Schoolstraat
3. Molenstraat
4. Dorpsstraat
5. Molenweg
6. Julianastraat
7. Parallelweg
8. Nieuwstraat
9. Wilhelminastraat
10. Sportlaan

Deze tien worden op de voet gevolgd door 
Industrieweg, Beatrixstraat, Kastanjelaan, 
Stationsweg, Eikenlaan, Markt, Prins 
Bernhardstraat, Emmastraat en Beukenlaan. 
Wat zien we aan dit lijstje? Het zijn allemaal 
bijzonder traditionele straatnamen met een 
verwijzing naar een bekend gebouw (kerk, 
school, molen, station), een bestemming of 
functie (dorp, parallelweg, sport, industrie, 
markt), het koningshuis (Juliana, Wilhelmina, 
Beatrix, Bernhard, Emma) of bomen (kastanje, 
eik, beuk). 

Gebouwen, bestemmingen en functies... dat 
zijn de onderwerpen waar men van oudsher al 
straten naar noemt. Vroeger werden straten 
ook nog genoemd naar prominente bewoners 
of opvallende uithangborden, maar die komen 
natuurlijk vaak maar in één plaats voor. Toen 
de steden en dorpen op een gegeven moment 
gingen groeien, ging men thema’s gebruiken 
voor de straatnaamgeving. Daarbij waren het 
koningshuis en de bomen bijzonder populair.
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Geschiedenis van Haarle 
Haarle telt ongeveer 2200 inwoners (per 1-1-
2007). Het Haarlese grondgebied beslaat 
3590 hectare, wat ruim een kwart is van de 
oppervlakte van de Gemeente Hellendoorn. Iets 
meer dan de helft van de inwoners woont in de 
bebouwde kom, de overigen in het buitengebied. 
‘Haar’ slaat op de bodem en staat voor ‘lange 
hoogterug’. ‘Lo’ of ‘Le’ is een plantkundige 
aanduiding en duidt op “een bos met laag 
geboomte waarin stukken open weidegrond 
liggen”. Inderdaad ligt Haarle aan de westzijde 
van een beboste heuvelrug. Deze deelt Overijssel 
op in het land van Vollenhove en Salland, 
enerzijds en Twente anderzijds.  

Wie met de trein, de auto of de fiets van Raalte 
naar Nijverdal gaat, ziet ongeveer halverwege 
de Sallandse Heuvelrug liggen. Ook nu nog 
domineert de stuwwal uit de IJstijd het 
landschap. Tegen de westelijke helling verheffen 
zich drie torens in het landschap. Vooraan staat 
de kloeke, vierkante toren van de CAVV. Iets 
naar achteren is de ijle klokkentoren te zien 
van de kerk. Op de heuvel steekt de Palthetoren 
boven het geboomte uit. Het zijn sporen in 
het zand, die Haarle kenmerken. Ze verwijzen 
naar grootgrondbezitters en geestelijken. 
Eeuwenlang kwamen ze van buiten en hebben 
ze richting gegeven aan het geloofsleven en de 
landbouw.

Geleidelijk namen geboren en getogen 
Haarlenaren het heft in eigen hand. Zij werden 
eigenaar van hun eigen erf en bouwden een 
eigen kerk. Mede dankzij de opheffing van het 
isolement verdwenen de hekken en de hutten 
op den duur. Haarle als katholiek landbouwdorp 
verdween wat naar de achtergrond. In plaats 
daarvan kwamen er voorzieningen op het terrein 

van natuurbehoud en recreatie. Dit gebeurde 
vaak zonder hulp van de overheid. Vanwege deze 
initiatieven kreeg het dorp al diverse keren de 
eretitel ‘Kern met pit’.
Met welke bestuurders Haarle ook te maken 
krijgt, het dorp zal zijn eigen karakter behouden. 
Haarlenaren worden ‘droadnagels’ genoemd. 
Een draadnagel is een vierkante spijker. Als deze 
in het hout is geslagen, zit de spijker muurvast. 
Ook Haarlenaren zijn vasthoudend, door voor 
zichzelf op te komen. De sporen in het zand van 
de Sallandse Heuvelrug verwijzen daarom vooral 
naar Haarles hang naar eigenheid.

Intensivering van de landbouw
Diverse ruilverkavelingen in de gemeente 
Hellendoorn hebben in de tweede helft van de 
20ste eeuw geleid tot grote landschappelijke 
veranderingen. Primair doel was het vergroten 
van de winst per ha door de percelen grond 
zodanig opnieuw in te delen dat een meer 
moderne vorm van bedrijfsvoering mogelijk zou 
worden. Zo vond in 1970 een ruilverkaveling in 
Haarle plaats. Bijzonder aan deze verkaveling 
was het vrijwillige karakter, in combinatie 
met de omvang: ruim 1.250 ha grond van 169 
landeigenaren. Dat was op deze schaal nog niet 
eerder voorgekomen in Overijssel.

Versnipperde grond
De belangrijkste reden om te praten over 
een herverdeling van de gronden in Haarle 
was de grote versnippering. Door zaken als 
grondverkoop, de markeverdeling en het 
opsplitsen van boerenbedrijven lagen de 
gronden van één boerderij soms kilometers 
uiteen. Verder was er sprake van een slechte 
waterhuishouding. De afwatering van lager 
gelegen gebieden was belabberd, waardoor veel 
percelen jaarlijks maandenlang onbegaanbaar 
waren.
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Na circa 1950 leidde mechanisatie tot 
schaalvergroting in de landbouw. Dit 
versterkte de behoefte aan een meer efficiënte 
perceelsindeling. Ook bracht de slechte 
verkaveling onnodig hoge kosten met zich mee 
voor het inschakelen van loonbedrijven, welke in 
deze tijd opkwamen. Tenslotte kostte het beheer 
van de versnipperde landerijen onnodig veel tijd 
voor de eigenaren van de percelen.

De molen
Kort na de afschaffing van het recht op wind zag 
de Haarlenaar Gerrit Loenink zijn kans schoon. 
In 1801 diende hij een verzoek in tot bouw van 
een molen bij de kort daarvoor opgerichte Eerste 
Kamer in Den Haag. Hij kreeg toestemming 
voor het bouwen van een windkorenmolen op 
de Haarler enk. Tevens bouwde Loenink een 
molenhuis, dat voor de pachter bestemd was die 
de molen draaiende hield, en een katerstede, die 
werd bewoond door één van de molenknechten.
In de daaropvolgende decennia werden ook 
elders in de gemeente Hellendoorn molens 
gebouwd. In totaal hebben er acht windmolens 
gestaan. Alleen de molen van Fakkert (1821) 
en molen De Hoop (1854) in Hellendoorn 
bestaan daarvan nog. De meeste verdwenen 
in de eerste helft van de 20ste eeuw. Zo ook in 
Haarle. Op de dag van de Haarler bevrijding, 9 
april 1945, werd de molen door overvliegende 
Canadese vliegtuigen in brand geschoten. Het 
molenaarshuis, toen bewoond door de familie 
Geertman (nageslacht van Loenink), brandde 
eveneens tot de grond toe af.
(bron: regiocanon)
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Voor en achternaam
Tegenwoordig vinden we het heel normaal dat 
iedereen een voor- en een achternaam heeft. 
Vroeger was dat wel anders. Tot in de tijd 
van Napoleon ( rond 1800) hadden de meeste 
Nederlanders alleen een voornaam. Dat was 
wel eens lastig, want in een dorp of een stad 
liepen wel meer mensen met dezelfde naam 
rond. Om ze van elkaar te onderscheiden 
kregen ze een bijnaam. Als je het had over 
Jan de bakker, of Jan de slager, of Jan van het 
kerkhof, dan wist iedereen wie je bedoelde. Een 
andere mogelijkheid om personen met dezelfde 
voornaam te onderscheiden, was het toevoegen 
van de vadersnaam. Zo was Pieter Janszoon, 
de zoon van Jan en Willem Klaaszoon, de zoon 
van Klaas. Later werd dit makkelijker gemaakt 
en had men het over Pieter Jansen en Willem 
Klaassen. Nog later werden deze bijnamen 
en vadersnamen steeds vaker aan de eigen 
kinderen doorgegeven. Zo ontstond dan een 
familienaam, een naam die van vader op zoon en 
dochter werd doorgegeven. 

Burgerlijke stand
In 1811, de tijd dat de broer van Napoleon koning 
over Nederland was, werd elke burger verplicht 
zijn naam te laten registreren ( opschrijven) 
bij de gemeente. Veel mensen hadden al een 
achternaam, en die naam werd nu officieel 
opgeschreven. Je mocht je naam later niet meer 
veranderen, ook de spelling van je naam niet. 
Deze officiële namen werden voortaan gebruikt 
in de burgerlijke stand. Bij de burgerlijke stand 
op het gemeentehuis wordt alles opgeschreven 
over iemands geboorte, huwelijk en overlijden.

Verschillende typen achternamen
Vernoemd   Jansen, Klaassen, Simons, 

(patroniem, letterlijk: naam 
van de vader) 

Plaats/Landschap  Van Loenen, Van de Bos, 
Venemans, Plaggenmars 
(herkomstnamen) 

Huis  Brinkhof, Hofstede, 
Oldenkamp, Veldhuis 
(boerderijnaam/huisnaam)

Beroep  Timmerman, Smit, 
Bakker, Molenaar, De Boer 
(beroepsnamen)

Eigenschap  De Lange, De Groot, De 
Rode, De Bruin (uiterlijke 
eigenschapsnamen)

   De Goede, De Slegte, 
Goedhart, Vlug 
(karaktereigenschapsnamen)

Dieren De Haan

Akte van geboorte
Bij de geboorte van een kind komt er een nieuwe 
burger bij in de gemeente. Die moet daarom 
aangegeven worden bij het gemeentehuis. Dit 
wordt dan officieel door de ‘ambtenaar van 
de burgerlijke stand’ opgeschreven in een 
geboorteakte. Het kind kreeg vroeger, als de 
vader en moeder getrouwd waren altijd de 
achternaam van de vader. Waren de ouders niet 
getrouwd dan kreeg het de achternaam van de 
moeder. Nu mogen de ouders kiezen of het kind 
de achternaam van de vader of van de moeder 
krijgt.

Archief
De overheid houdt al eeuwenlang van alles bij 
van haar burgers. Belangrijke documenten 
worden naar een archief gebracht. In het 
archief worden dus oude documenten bewaard. 
Zonder die oude papieren zouden we niet 
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meer weten wat er vroeger is gebeurd. Voor 
stamboomonderzoek is er een speciale 
instelling in Den Haag, het Centraal Bureau voor 
Genealogie. Dit is een documentatiecentrum 
waar de stamboomonderzoeker bijvoorbeeld na 
kan gaan of anderen al onderzoek naar zijn of 
haar familie hebben gedaan. 
 
Onderzoek
Je kunt onderzoek doen naar je voorouders door 
middel van:
trouwkaarten
geboortekaartjes
bidprentjes
advertenties in de krant 
begraafplaats
gemeentearchief
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In 1898 werd op de 35m hoge heuvel een 
achthoekige theekoepel gebouwd. Later kwam 
er van A.A.W. van Wulfften Palthe een opdracht 
om een bijzonder ontwerp te maken voor deze 
bijzondere plek.  Van Wulfften Palthe was een 
Twentse textielfabrikant die een jachtverblijf 
buiten wilde. De architect was Karel Muller, 
een jachtvriend van de opdrachtgever. Van het 
ontwerp maakte de architect eerst een maquette 
die door de eigenaar werd goedgekeurd waarna 
het bouwen begon. Het ontwerp was origineel 
door het gebruik van de toren met zijtorentje. In 
het zijtorentje zitten de ramen op verschillende 
hoogten zodat er goed met sterrenkijkers 
gewerkt kon worden. De bouwmaterialen 
werden met ossen naar boven getrokken over 
de Ossenweg. Na de bouw van de toren in 1903 
volgde later de galerij. 
 
Op het huis was al vroeg elektriciteit (met 
behulp van een windmolen) aanwezig, de 
familie bezat een auto en er werd volop muziek 
gespeeld. Net ten oosten van het huis werd 
een tennisbaan aangelegd, waar veel gespeeld 
werd. Het theeuurtje werd dikwijls verplaatst 
van het terras bij de koepel naar het tennisveld. 
Ongeveer anderhalve kilometer ten zuiden van 
het huis werd een noodlandingsplaats voor 
vliegtuigen aangelegd. Neef Pieter Matthijs van 
Wulfften Palthe was opgeleid als vliegenier. Van 

Wulfften Palthe werd in 1913 in de gelegenheid 
gesteld om een rondje mee te vliegen. De 
noodlandingsplaats bij De Sprengenberg bestond 
uit een geëgaliseerd stuk heide. Vier hoeken 
werden met wit zand gemerkt en in het midden 
van het perceel werd een kruis aangebracht. 
Twee keer is er, door Piet van Wulfften Palthe, 
een landing gemaakt. 
De dorpsgemeenschap zelf profiteerde sterk 
van de familie Van Wulfften Palthe. De boerderij 
bij het landgoed leverde dagelijks melk, de 
bakker brood en dan was er nog Marie Oude 
Nijhuis: “een vriendelijk klein menschje, dat 
vele malen smakelijk voor ons kookte, als we 
met vacantie in ‘’t kleine huisje’ waren.” Haar 
broer Hein Oude Nijhuis werd na verloop van tijd 
chauffeur voor de familie, zodat hij de eerste 
Haarlenaar met een rijbewijs werd. Naast het 
huis werd al snel een woning gebouwd voor een 
jachtopziener die van elders werd betrokken. De 
woeste heidegronden, vele honderden hectares, 
werden vanaf begin twintigste eeuw ontgonnen. 
Tientallen boerenzonen uit Haarle vonden werk 
als bosarbeider op de Sprengenberg. Het hout 
werd gebruikt voor de mijnbouw in Limburg.
Vanaf de jaren zestig werd ten oosten van de 
villa een rododendronkwekerij gestart. De 
lanenstructuur die op het landgoed ontstaan 
was, evenals de directe omgeving van het 
bovenop de berg gebouwde badhuisje, werd 
ingericht als siertuin, om als verkoopcatalogus 
in natura te kunnen dienen. Het totale 
goederencomplex van Van Wulfften Palthe 
bedroeg circa 950 hectare. Het overgrote deel 
van de gronden werd in 1984 verkocht aan 
Natuurmonumenten. Het huis de Sprengenberg 
kwam formeel in eigendom bij de Stichting Huis 
Bergh, die ook de exploitatie van het Huis Bergh 
verzorgt. De Sprengenberg, bestaande uit het 
huis en de directe omgeving, wordt bewoond en 
onderhouden door een familievereniging waarin 
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de nazaten van A.A.W. van Wulfften Palthe 
verenigd zijn. Sindsdien is er gewerkt aan het 
herstel van het huis en de tuinen. De tuinen 
werden teruggebracht in de stijl van Leonard 
Springer en Pieter Wattez, zoals die rond 1910 
werden aangelegd. In de eerste helft van dit 
jaar is de toren opnieuw geschilderd. Zoals 
famililid Rob van Oijen in De Stentor op 12 maart 
2011 schreef: “Met de huidige opknapbeurt 
krijgt de toren haar oude uitstraling terug. 
De toren is lang niet gebruikt. Sinds drie jaar 
is er weer elektriciteit in de toren zodat er ‘s 
avonds licht door de ruiten straalt. Dat geeft een 
sprookjesachtig beeld. Omwonenden reageren 

hier positief op en daar zijn wij blij mee. Wij 
voelen ons namelijk betrokken bij de omgeving. 
Daarom kiezen wij er bewust voor om tijdens de 
opknapbeurt te werken met ondernemers uit de 
buurt.”  
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