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Op de plaats waar nu de boerderij van de familie Kemps staat, Goordonksedijk 15, heeft al veel eerder op 
dezelfde plaats een andere boerderij gestaan. Van deze boerderij hebben we geen foto en/of tekening 
kunnen achterhalen. Wel hebben we behoorlijk wat informatie (erover) boven tafel gekregen. 
 
De grond waarop later deze boerderij gebouwd werd was in 1832, bij de invoering van het kadaster, 
eigendom van Gijsbertus van der Linden. Zijn zoon Cornelis van der Linden (1806-1888), getrouwd met 
Elisabeth van der Velden, bouwde rond 1850 op deze grond, wat toen nog dennenbos was, een boerderij. 
Deze plek aan de rand van het grote ontginningsgebied richting Erp werd op oude kaarten De Zandboer 
genoemd. 
  
Cornelis van der Linden was zowel de eigenaar als de bewoner van deze boerderij. Rond 1880 werd de 
boerderij overgenomen door Johannes Cornelis de Greeff (1823-1907), die de boerderij zelf niet 
bewoonde, maar verhuurde. 
Van 1905 t/m 1907 is Antonius Klerks de eigenaar geweest. Toen deze Antonius Klerks op 11 februari 
1907 op 43 jarige leeftijd overleed was hij de eerste persoon die in Maria-Heide op het (nieuwe) kerkhof 
begraven werd. 
Na zijn overlijden werd de boerderij gekocht door Hertog Napoleon Andriesse (1857-1930). Hij was 
getrouwd met Elisabeth Levison. ‘Hertog Napoleon’ was geen titel, het was zijn voornaam. Deze Andriesse 
kwam uit een Joodse handelsfamilie.  
 
In 1918 trouwt Wilhelmus Kemps (1878-1949) met Johanna Josephina Rutten en zij kopen dan deze oude 
boerderij en gaan er ook wonen. 
 
Wat de bewoners betreft uit deze vorige periode het volgende: Nadat rond 1880 Cornelis de Greeff de 
boerderij had overgenomen hebben verschillende personen de boerderij gehuurd cq gepacht. Als eerste 
Christiaan van der Sanden, opgevolgd door zijn zoon Johannes. 
Daarna Johannes Raijmakers en weer opgevolgd door zijn zoon Adrianus. Ten slotte Antonius Jansen, 
(die) getrouwd met Johanna Raijmakers, dochter van Adrianus. En als laatste Antonius Hoevenaars.  
 
In 1926 heeft Willem Kemps (Rutten) de oude boerderij afgebroken en de huidige boerderij gebouwd. 
 

Hier boven de bouwtekening welke behoorde bij de bouwaanvraag in 1926. 
 



Hiernaast de situatieschets zoals die was in 1926. 
In het midden de plaatst van de boerderij langs de huidige 
Goordonksedijk. 

 
 
 
 
De foto hiernaast de familie van 
Willem Kemps voor hun boerderij aan 
de Goordonksedijk vlnr: Harrie, Mien, 
vader Willem, Wim, moeder Hanne en 
Dina. 
 
 
Grootvader Willem is reeds in 1949 overleden. Zijn vrouw Hanne is tot haar dood in 1984 bij haar zoon en 
schoondochter Wim en Tonnie op de boerderij blijven wonen. 
 
 

 
 
 
Wim Kemps sr. was een 
bekend en gewaardeerd 
persoon in Maria-Heide. 
Zo is hij, naast diverse 
andere functies, van 
1974 tot 1988 voorzitter 
van zowel de Boeren-
bond als van de Rabo-
bank geweest.  
Voor zijn grote inzet voor 
de gemeenschap van 
Maria-Heide werd hij dan 
ook in 1988 Koninklijk 
onderscheiden. 
 
 
 
 
 

De familie van Wim Kemps vlnr: Gijs, Tonnie, Hans, Wim sr. en Wim jr. 
 
In 1984, hetzelfde jaar dat moeder Hanne is overleden, zijn Wim en Tonnie verhuisd naar de Hoger 
Duinenweg. Wim sr. is in 2003 overleden. Hij was toen bijna 81 jaren oud. 
Zoon Gijs kwam in 1984 op de boerderij en is hier met zijn gezin inmiddels de derde generatie Kemps. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Foto (2003) van de 
boerderij welke thans 
bewoond wordt door 
Gijs Kemps en zijn 
vrouw Gonnie en hun 
kinderen Erwin, 
Suzan en Michel. 
 


