
HAARLER BOERDERIJONDERZOEK 
 
Beste Haarlenaar, 
 
Sinds 1998 ben ik bezig geweest met een onderzoek naar de geschiedenis van de familie Kemper. 
Nadat ik enkele jaren terug mijn eerste publicatie hierover afrondde was de tijd rijp voor wat 
nieuws. Al tijdens het familieonderzoek verzamelde ik gegevens over andere boerderijen binnen 
onze buurtschap. Vorig zomer heb ik besloten de gewaarde erven, de erven die invloed hadden in 
de Haarlese marke, aan een diepgravend onderzoek te onderwerpen. 
Na uitgebreide overzichten te hebben opgesteld van eigenaren en bewoners, en verschillende 
andere historische informatie is verzameld, is het tijd een beroep te doen op de Haarlenaar zelf. 
Afgelopen week heb ik contact gezocht met de bewoners van de zeventien ‘geheel’ gewaarde en 
het drietal gedeeltelijk of later gewaarde erven. Het is mijn bedoeling met deze en gene in de 
komende tijd gesprekken te voeren over het verleden. Het leven in en om de boerderij staat 
daarbij centraal.  
De niet gewaarde erven, de oorspronkelijke keuterboerderijen, zullen mogelijk in een later 
stadium aangeschreven en onderzocht worden, om het werk wat overzichtelijker te houden. In 
ieder geval is het de bedoeling, om van elk gewaard erf de geschiedenis vanaf ca. 1400 tot heden 
vast te leggen. Het eerste doel is in ieder geval de herinneringen aan het verleden van de huidige 
markegenoten voor het nageslacht te bewaren. 
Ook wanneer u niet aangeschreven bent, maar toch een bijdrage wil leveren over de erven 
Nieuwe-meier of Brinkboer (Oldeboer), Reimert (Schutte), Smeenk (Bentert/Korbeld), 
Wolterink (Jansen Holleboom), Meijerink (Wagenaar), Littelink (Groote Stroek), Roeterink 
(Runneboom), Kappert (Besten), Pastink (Calkhoven/Laing), Kemper, Heerink (Besten), 
Hobert, Alferink (Kemper), Schurink (Ten Have), Eekwielens (Reimert), Eekhendrik 
(Heuven), Loenink (Geertman/Hotel De Haarlerberg), De Wicher (Nahuis), Koekoek 
(Eekmate) of Achtereekte (Van Schooten), schroom dan niet om contact op te nemen. 
 
Ik hoop op medewerking van u allen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Robert Kemper 
Erve Alferink, sinds 1350 
Bathemerweg 4 
0548-595724 


