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DE KEMPERMANFAMILIE IN HET AUTOTRON 

q 

Om het nuttige met het aangename h vereni- 
gen had de aktivlteihncommissie geregeld, dat 

1 
wij na de Algemene Ledenv&rgaderSng 's mor- 
gens en de lunch-in Motel Nuland te Nuland, in 
de middag het Autotmn in Rosmalen (vlak bij 

dat was een goede gedachte. Voor wie niet lang 
m r  in het b r o n  was geweest, bleek dat er tocb I 
wel een grote metamorfose had plaats gevonden na de 
eerste opzet in Drunen. 
Er war, nu een ukgeswek en mooi knanplegd park met 
pracht@ Moemen en heesters, WSW en b r a @ =  & J~an~gadering~. 
V d e r  m . e r  het N i s  m de Todarrist en het hm 
en weer rijden m antieke auto's en ~âka busjes. 
In het Autotwn is een prachtige Mmpeeìsuin.]arnmer 
dat de regen al @UW een spelbreker werd, waardoor 
een bezoek hieman door de jeugd letterlijk in het 
wat8P vieb 

In motd Nuland zdr op 18 april j,/ een gedeelte van de 
uktiviteitencommissie al vroeg kbar urn de bezoekers 
van de Alg. Ledenvergadering van bonnen te voorzjcn. 

cornplete.gondel van een zeppelin, mini- en maxi-auto's 
uit alle delen van Amerika en Europa Kortarn meel 
om op te noemen, In ieder geval zowei voor dames aks 
heren an kinhm ,e& ruime keuze. En daar tussen-  
b r  kwam ie dierlei 
Kmpermannen 
tegen met wie je over 
die autombielen 
spr&eenfatonam 
of een cmsumptie 
gebruikre. 
Het heei gaellig 
en een leuk afsluithg 
van de jbeqpde- 

h h a  Autotiron was 
we! een auto noor 
ieders smaak, vond 
ook Vem KerrPpermun. 

Maar er was natuurlijk het overdekte . A u m n ,  w Het bestuur van ome 
op de begdné grond &n een verdieping zoveel oude vereniging en de red&- 
auto's re zien waren, dat de middag al snel gevuld was! tie van het Kemperman 
Wat er zoal was? Van een prachtige T-Ford en Che- Journaal wensen u e n  
wola  uit de beginperiode tot auto's A ta Evis eresley 
met grote vleugels achwrop en in de dolm kleuren. P 

- mooie zomer en een 

Verder de grote Mercedes m kaiser Wilhelm, de .. * . .. . prettige vakantie! 



DE KEMPERMAN FAMIILE DE MOLENS VAN 

In l990 telde onze vereniging 152 leden, In 1992 waren er 69 
leden bijgekomen en zaten we op 22 1 leden, Er gingen 5 leden 

vanaf en er kwamen er weer 8 bij, zodat we met de Leden- 
vergadering 224 leden rijk waren, alhoewel die er natuurlijk 
niet allemaal waren. 

Het is wel belangrijk, dat we wac ledenml betreft, niet achteruit 
gaan. Daarvoor wordt ook te veel en te interessant werk ver- 
richt door vooral de mensen die zich met de genealogie bezig 
houden, Freddy Lenz, Ton Kempemn, Ton van Delft en hun 
medewerkers. 
Als u dit leest, bent u waarschijnlijk ook l id  Bent u het nog 
niet, dan is ons verzoek: wordt het. Voor her geld behaek u 

het nlet te laten. Het verplicht u verder tot niets. U moet niets, 
d is het natuurlijk wel heet leuk als we u van tijd rot tijd eens 

ergens ommoeten. 
Als u lid wilt worden, maak dan Hfl. 35 over 
op banknr, 5586.83.959 t.n.v. de FamiIiever- 
eniging Kemperman en we heten u van harte 
welkom. 
Misschien kent u familieleden, Kempermannen of familie met 

een Kernperman getrouwd. Doe eens een goed woordje, maak 
ze enthousiast, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
Nog even over onze geneialogiecommissie, Ondertussen 
hebben ze ontdekt, dat er ene Frederick Kemperman in 1578 
voogd werd over kinderen uit een Kempermanhitie. Maar 
voordat we daar weer banden naar toe hebben gelegd, moeten 
er nog meters archief doorgeworsteld en dozen docuinenratis 
doorgew;&t worden. En als u daar zin in hebt, kunt u daar 

ook zelf aan mewerken! - 
U weet heventrale adres: Ton Kemperman, Postbus 75,3940 
AB Doorn; 
En als u niet zo veel zin heeft om zelf op pad re gaan of in de 
archieven te zitten, swur dan kopieën van trouwboekjes, 

bidprentjes, actes en zulk soort dingen naar hem me, dan 
vergemakkelijk u ons werk 
Alvast bedankt! 

Van de peldagmeester. .. 
Inmiddek heek o e  pennirigmees- 
ter aan een &ml adressen een 
derde verzoek gericht om betaling 
van de contributie. Wij zouden 
deze leden vriendelijk willen 
venoeken hieraan nu te voldoen. 
Het  is natuurlijk voor Ton niet leuk 
dergelijke venoeken te moeten 

KEMPERMAN IN WAALWIJK 
in janml 1 8 3  komtjacobus Kempemimi met vrouw en kn- 
deren m u i t  H u b  naar Waakirjk Volgens overhering zijn 
zij met paard en w via 's-t.lertqmkod en Ilbuï-g riaar 
WmIwijkgwedmD~otíhwgwasnodiiomkdsm 
meestai in de winter het &,waa de Dninense Dvertaat in 
W n g  m en dan was geen d e e r  wn 's-Ha-kh 
naar W W j k  mogelijk 
De Bergse Maas was nog niet -Inen en de schekling aissen 
Maas en W nog niet m &nd gekoriien,watjdijk tat 
w e m i n g e n  leidde, 
h Jacobus, stichter m de Waahnrijke mk der fCernpem 
nen, was in lg08 in Huisen geboren. Hij trouvrde in Arnhem, 
waar hij toen m o l m b &  was, met Bemadina h. Zij 
l d j j n  samen tien kinderen, warvan er wee jong sterren. Er 
blijven dan drie dochters en vijf zonen over. De 10- m n  
Ai ben wordt in 1 S 5  in WaaKjk geboren. 

Daar in de Klooste~u'cht, thans Antoniusstmt gehmn, 
stonden twee houten windmolens. De oudste molen aan 
de mmjde van de maar rmst her perceel w kater de jong- 
ste z m  Alhm in 1 90Q ha bekende c& Kern- W e ,  
rhans Hotel de H d b k  Iets zuiddijker: aan de e j d e  mn de 
m i a t  stond eenbv&& malen. Beide molens waren inge-, 
n d r t v o o r h ~ r r i a l e n ~ n ~ l g m a l s s d i o r s . I n & ~  U- 
stmc met W&jk 4s cemrum, rn dertij& *r veel k-  
looidjen, waar bijna uitsluitend gelooid werd met gerden 
dkemdwra 
jambus is in 1W als pachEer begannenCin de d e n  aan de 
-de. h l872 koopt; hij de d e n  aan de d j d e ,  welke hij 
toen d a l  in pacht had. 
J&us erft in t 873. In 1 874 kmpt rijn weduwe de trN8ede 
molen aan de wemijde Zij sluit een met vier van 
haar zonen. De oudste zoon, ookJacobus geheten, was juist uit 
W+k w c d k e n  en is via Arnerdmrt latw in Doesburg 
mdenaar -den. 
In 1882 trekt & d e r  ach terug en worden de vier broers, 
-n er twee ongehuwd gebleven zijn, eigenam mn de 
M& d e n a  û e  molen aan de -de w& in 1 û97 af- 
gebrob, de andere wo& in 1 9 l2 verb&aan de Boeren- 
W, welke deze in i 920 k slopen en vemngen door een 
elektrische maalinriditirig. 

venenden; bovendien kost het hem onnodig veel tijd en de 
vereniging geld. Wij rekenen op u! T& van Delft 



Beroepen.. . 

Binnen het-bestuur heek een Cara Kemperman won de modeprijs " G m d  Seigneur" 
belangrijke mutatie plaatsgevon- 
den. Richard, onze uiwekende Minister NeGe Smit-Kroes reikm gisteren (1-9- 1987) in de 
secretaris, h& wegens zeer RA1 in Ams~rdam tijdens de internationale modebeurs Modam 
drukke beroepsbezigheden deze de vierde Grand Seigneur uit aan de winkelketen Mac&Maggie 
functie neergelegd en als b& in de persoon van modeontwerpster Cora Kamperman, 
stuurslid moeten bedanken. Zijn Deze hoge mode-onderscheiding wordt elk jaar toegekend aan 
werk wordt vaortgesec door Ben. iemand, die zich op duidelfik waarneembare posttieve wijze 
Wij zijn Richard erg veel dank verschuldigd; zeker in de heeft onderscheiden in de modebranche. En dat heeft Cora 
beginperiode van onze vereniging nam het secretariaat Kemperman zeker, vandaar dat de jury, wrradn twee vrouwe- 
een belangrijke plaats in en was er veel werk aan k lijke moddournalistes, unaniem tot dit oordeel kwam. 
winkel. Rfchard heeft dit allemaal voertreffelijk gedaan. Peek&Cloppenburg besloot m'n tien jaar geleden tot de 
Omdat hij ook tijdens de Alprnene Menvergadering oprichting van een aantal winkels voor de jonge vrouw en 
van l8 april jl. niet aawezig kon rijn, heeft een delegatie jonge man onder naam de M C  & Maggie. Vanaf het begin was 
uit het bestuur, bestaande uir Ton en ondergetekende, Cora Kemperman betast met de inkoop van de vrouwen- 
op passends wijze bij hem thuis afscheid van hem geno- afdeling, maar deed zij meer dan inkopen, want zij liet al snel 
men. Wij hopen Richard nog eens in het bestuur terug Idetne series kleren maken naar haar eigen inricht. En dat had 
u zien. succes, want ni& alleen zijn er nu meer dan 25 Mat & Maggie 
Het belangrijkste verdere nieuws komt uit de Com- vestigingen in het land, maar lange mensen noemen dere 
missie Genealogie. Er is door Freddy en zijn com- winkels ook als eersta als het gaat om zich te oriënteren over 
missieleden veel werk verzet en verderop in dit journaal de nieuwe mode. In haar dankwoord dealde Cara Kmperman 
kunt u hierrrver meer lezen. Hadden wil aanvankelijk als mee, dat Lij evenals haar voorganger Jacques van Gils, het geld- 
stamvader Wlllern Kernpeman, die rond 1720 in Huis- bedrag dat aan deze prijs verbonden is, 2500 gulden, ter be- 
sen kwam wonen en een nog eerdere Kemperman rond schikking stelt aan jonge Nederlandse ontwerpers. Een bedmg 
1662, nu praten we al over Kemparmannen die bijna dat door de directie van Peek & Uoppenburg nog is verhoogd, 
honderd jaar eerder hebben geleefd. Intussen lilkt het Van di geld zal een aantal jonge talenwolle Nederlanders 
zeker, dat de mam Kamperman een verschrijving is van kunnen medoen aan een grote presenmie in Parijs, Le Vent 
Kemperman. du Nord, die halvetwege deze maand a1 worden gehouden. 
De commissie Genealogie heeft sen goed jaar achter de "Toen ik dat juryrapport las voor de toekenning van de Grand 
rug. Wie van u voelt zich tot dit belangwekkende werk Seigneur, ben Ik echt blozenn, zegt Cora. "Eigenlijk ben ik 
evsnegs wngetro kken? een mislukte ontwerpster", gaat ze verder, "maar xe heeft a h  

reden om te  lachen, want zo'n hoge onderscheiding is lang niet 
Gerard Kemperman lees verder op pagina 6... 

'L Familieberichten 
-Geboren op l8  oktober t 992 om 2 1.15 uur, 

L m ,  zoon, van T m  en Ingrid Kemperman-Cturn- 
pers, Imstenrade 49,5655 BM Eindhoven. 

-Geboren op 27 maart 1993, 
Renate Magrieta Maria, dochter van Theo en 
Marjolijn Kemperman-Hardeman, 
Kamerlingh Onnesweg 6,67 17 AK Ede. 

-Gebom op 27 maart 1993, 
Sophle Rosa, dochter van Aloys en Mitian 
Kemperman. 

-Geboren op 29 maart 1993, 
Remco Bernwdus Johannes, zoon van W ikbeir en 
Trudy Kemperman- Manders, 
Hanzestraat 1 3,669 1 DZ Gendt 

-Geboren op I april 1993, 
Miranda Margaretha Wilhelmina Antonia, doch- 
ter van Henricus Johannes Beckers en Antonia 
Elisaberh Gemrda Maria Kemperman; zusje van 
Rick, Den Heuvel 3,55 1 1 Knegsel. 

-Overleden op 25 januari 1 993, 
Helena Berdina Maria den Elwn in de leeftijd van 
83 jaar, weduwe van Wilhelmus Gerardus 
Kemperman, Voorweg 165,271 6 Nj Zoetermeer. 

-Overleden op 28 maart 1993, 
Grada johanna Snelder, echtgenote van Wilhelmus 
Hermanus Gerardus Kemperman. 

-Overleden op 26 april 1993, 
Laura Scheffers, weduwe van Frits Kemperman, op 
de gezegende leeftijd van 96 jaar, Bejaardenhuis 
Antoniushof, Waalwijk (Cwr.adres;HemeIri]ken 
10,5281 PS Boxtel). 

Mevr. Scheffers was het oudste lid van de "Kemperman- 
vereniging" en verleden jaar nog aktief aanwezig op onze 
jaarvergadering in 's Heerenberg. 
-Overleden op t 3 mei 1993, 

Hendcus Johannes Kemperman op de leeftijd van 
P 60 jaar. 

klein dorpse we^ 10,703 1 ]A Wehl 



ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Versiag van de Algemene ledenvergadering 
van de Familievereniging " Kemper man", 
gehouden op 18 april 1993 om I 1.00 uur in 
"motel Nuland" te  Nuland. 

Aanwezig waren incl. bestuur ongeveer 100 leden. 
I. Opening door de voorzitter. 
De vooi-zitter opent de vergadering en heet allen wel- 
kom in deze ledenvergadering, waarvan dc voorbereiding 
in goede handen is geweest van de Activiteiten commis- 
sie, 

2. Vaststellen qan de agenda. 
Aan de toegezonden agenda wordt toegevoegd punt 5.b. 
Verkiezing Kascommissie. 
Omdat de huidige commissie al 2 jaar zitting heeft, is  een 
herverkiezing noodzakelijk Her bestuur stelt voor de 
aftredende leden Henk Teurlings (Waalwij k), Jan 
Kernperman(Etten Leur) en Ben Kemperman (Oss) 
opnieuw te benoemen, 
Toegevoegd de heer W.CdM. Hermans (Voorburg). 

3. Mededelingen, 
Bericht van verhfndering ontvangen van de navolgende 
leden: Richard, Fr&, Gerard en Eric Kemparman, als- 
mede Frans Mijnemen Henk en Lisetze Teurlings. Met 
name de afwezigheid van Richard Kernperman vindt de 
voorzwer spijtig, omdat hij hem graag als scheidend 
secre& had toegesproken met een dankwoord voor 
het v& werkdoor hem verricht. Een delegatie van het 
bestuur ?l deze dank alsnog aan hem ovevbrengen, 

4. hotulen Ledenvergadering 5 april 1992. 
De notulen zoals reeds gepubliceerd in Kemperman 
Journaal 5 worden zonder aanvullingen of wijzigingen 
vastgesteld. 

5a. Financieel verslag 1 992. 
Op de inkomsten van 1992 wordt door de penning- 
meester de volgende toelichting gegeven. 
o De contrlbutie-inkomsten zijn iets tegengevallen, 
omdat het ledenbestand niet verder gegroeid is. 
o De lagere rente dan begroot ontstaat doordat het 
grootste deel van de rente pas in 1993 ontvangen zal 
worden. 
o De opbrengst van de donatie-actie 
Hfl. 2.168,24 is een prachtige ondersteuning voor het 
werd van de genealogie commissie. 
o Aan de uitgavenkant sporen de werkelijke cijfers 
redelijk met de begroting. De post Notaris-kosten 
springt er enigszins uit als gevolg van een eenmalige hoge 
uitgave. Na  deze toelichting geeft de voorzitter aan de 
leden gelegenheid rot het stellen van vragen. 

o Op een vraag of inning van de contributie naar 
wens verloopt, moet de voorzitter antwoorden, dat er 
nogal eeris gemaand moet worden en dat er op dit 
moment van 45 leden nog geen bijschrijving van de 
contributie van 1 993 is ontvangen. Naar aanleiding van 
de inning 1992 heeft het bestuur zelfs moeten besluiten 
5 leden te royeren in verband met niet-betaling. Mede 
daardoor is het leden verloop 1 990- 1992 als volgt 
geweest: 

Stam op 27- 1 O- 1 990 i 52 leden 
9 1 : Opzeggingen en overlijden - IQ leden 

Amwinst nieuwe leden 79 leden 

Stand 01-01-1992 221 leden 
92: Opzeggingen en overlijden - 6 leden 

Aanwinst nieuwe leden 6 leden 
d 

Stand 3 1-12-1992 221 Iedan 
93: Door royement te verminderen met - 5 leden 

Stand per 01-01-1993 216 leden 
Nieuwe aanmeldingen 8 leden 

Uir de vergadering wordt het voorstel gedaan een 
einddatum te stellen aan de contribrnietretaling en 
zondig daarna de kaan van aanmaningen op de 
betreffende leden t e  verhalen. Hieraan ral in de eerst- 
volgende bestuursvergadering aandacht worden besteed 
en zo mogelijk een besluit genomen. 
Naar aanleiding van de toch wat magere opkomst wordt 
voorgesteld de leden reeds bij aanmelding van de leden- - 
vergadering vooruit te laten bemlen zonder recht op 
restitutia. De voonirrer zegt toe, dat het bestuur zkh 
hierover al beraden, maar dat de financiele consequen-u 
ties van een wat mindere opkomst nihil zijn. 
Op de vraag waarom het niet bet;llen van 45 leden in 
1993 niet in het financieel verslag is terug te vinden, 
wordt geantwoord, dat dit eventueel pas in het verslag 
over 1993 zichtbaar zal warden. 

Verslag Kascammissie: 
Ben Kemperman uit Oss leest het verslag van de kas- 
commissie voor. De conclusie is, dat de stukken e r  goed 
verzorgd en betrouwbaar uimgen. De commissie 
verzoekt de ledenvergadering de penningmeester voor 
het jaar 1 992 te dechargeren. 
De veisgadaring gaat hiermee met algemene stemmen 
akkoord, waardoor het financieel verslag over 1992 is  
vastgesteld. 



Begroting t 993. 
De voorzitter licht de begroting toe. Nagenoeg alle 
posten zijn identiek aan de werkelijkheid 1992. Alleen de 
post reiskosten genealogie is nieuw als gevolg van de 
regeling die door het bestuur is ingevoerd om de hoge 
reiskosten die de leden van de genealogiecommissie 
moeten maken enigszins te vergoeden. Uit de vergade- 
ring komt de vraag of de gegevens die bij officiele instan- 
ties worden opgevraagd niet kostenloos beschikbaar 
worden gesteld. Het antwoord daarop is helaas nee. Een 
andere vraag is waarom de reserve genealogisch onder- 
zoek niet terug komt in de begroting 1993 aan de 
uitgaven kant. D e  penningmeester licht roe, dat de in 
1992 ontvangen post in de begroting I993 haar beste- 
ding heeft in de hogere uitgaven genealogie. Na beant- 
woording van deze vragen wordt de begroting 1 993 met 
algemene stemmen aangenomen. 

5b. Herbenoeming Kascommissie. 
7oals hiervoor aangegeven stelt het bestuur voor de 

t J i e  aftredende leden te herbenoemen. Op een vraag 
aan de zaal meldt de heer Hermans zich aan als kandi- 
daat lid. Naar aanleiding daarvan wordt er uit de zaal 
gevraagd of de commissie uit 4 leden kan bestaan en of 
een gezinslid zitting kan hebben in de kascommissie. 
Beide vragen worden bevestigend beantwoord. Hierna 
gaat de vergadering akkoord met de herbenoeming van 
drie leden en de benoeming van een nieuw lid. 

6. Herbenoeming 3 bestuursleden. 
Aftredend rijn Gerard en Thijs Kemperman en Freddy 
Lenz, die zich allen herkiesbaar hebben gesteld. Bij her 
ontbreken van andere kandidaten zijn zij bij enkele 
kandidaatstelling automtisch herkozen. De vacature 
secretaris, ontstaan door het aftreden van Richard 
Kemperman, is binnen het bestuur ingevuld door Ben 
vempeman (Uden). Het bestuur acht her niet noodzake- 
w het bestuur aan re vullen tot het oorspronkelijke 
aantal van 9 leden, tenzij zich een van de leden alsnog 
kandidaat stelt. Dit is  niet het gevat. 

7a. Famlliab6ek commissie. 
De vice-voomitter Harv  Kemperman geeft een over- 
richt van de stand van zaken, en de plannen. Zowel in het 
bestuur als in de familieboek commissie is inmiddels vele 
malen gesproken over opzet, aanpak en vormgeirring van 
het boek. Steeds meer wordt duidelijk, dat het een 
arbeidsintensieve opgave ra l  worden. Een vergelijkbaar 
boek over een andere familie vergde I O jaar werk! 
Gezien her vele werk, dat de genealogische commissie al 
verzet heaft, zal het bij onze familie niet zo lang hoeven 
t e  duren. De inhoud van het boek zal globaal gaan 
omvatten (in willekeurie volgorde): De wijze waarop 
de gegevens gevonden rljn; Geschiedenis van de plaatsen 
waar de familie vandaan komt; Geschiedenis van de naam 

' Kemperman; Foto's, tekeningen, 1andkaartjes;Verhalen 
en anekdotes; Genealogie; Personenregister; Gebruiks- 

aanwijzing. 
Harry doet een beroep op allen (maar vooral aan de 
ouderen) om hun verhalen over en rond de familie of 
persoonlijke geschiedenis op papier t e  zetten, zodat daar 
later gebruik van kan worden gemaakt. Ook foto's 
(zowel oude als hedendaagse) zijn zeer welkom, liefst 
met vermelding van namen van de personen op de foto. 
N.B. Alle foto's komen weer terug bij de eigenaar! 
Nog niet re zeggen is wanneer het boek gereed zal zijn. 
Ook over de prijs is nog niet veel te zeggen. Gezien de 
gewenste kwaliteit en de toch beperkte oplage zal her 
echter nier goedkoop worden. 

Tb, Activiteiten- en Redactie commissie 
In beide commissies zijn vacatures ontstaan. In de aaivi- 
teiten commissie, doordat Ed Kemperman wegens ' 
drukke werkzaamheden geen tijd meer vrij kon maken 
en in de redactie commissie, doordat Ben Kemperman 
secretaris is  geworden. De aan de activiteitencommissie 
verbonden werkzaamheden betreffen de organisatie van 
reunie's en de jaarvergaderingen. De redactiecommissie 
is op zoek naar iemand die interviews kan afnemen voor 
plaatsing in her Kemperman Journaal. D e  voorzitter 
roept leden, die voor een van beide taken iets voelen, 
op zich nu na de ledenvergadering of later aan te  mel- 
den. 

c Genealogiecommissie, 
Freddy t n z ,  rooi-fitter van de commissie, geeft een 
uiteenzetting over de vele werkzaamheden die het af- 
gelopen jaar door de diverse leden van de  commissie op 
meerdere plaatsen In Nederjand zijn uerrich~. Alle 
gevonden gegevens worden door Ton Kemperman in de 
computer verwerkt en waar nodig vraagt hij vewglgens 
gegevens op bij het Centml Buro. De oudste tot nu toe 
gevonden naams-vermelding van een Kemperman da- 
teen uit 1578.Gelsidelijk komt men ook steeds meer tot 

de ovenuiging, dat naamswisselingen mede huh oomak 
hebbn in het  streekdialea. Wisseling naa? Kamperman 
al dan niet een dubbele n (ûuirse invloed) of met 
een C kmen voor. Tot slot roept Freddy 'leden op zich 
op te geven als-medewerker voor de commissie om het 
vele werk t e  kunnen veneteen. 

8. Randvraag- 
o Er is een vraag om bij een volgende jaarvergade- 
ring weer, zoals bij de reunie, een sticker of button met 
kleurenstip te gebruiken, zodat de leden van de diverse 
rakken elkaar beter kunnen herkennen. Hier zal het 
bestuur zich op beraden. 
o Doordat her bestuur niet op een verhoging zat en 
de mensen in de zaal tegen her licht in moesten kijken, 
was het vanaf bepaalde delen in de zaal niet eenvoudig 
om de vergadering goed te  volgen. Het bestuur zal de 
volgende keer hierop letten. 
o r Over de datum van de jaawergadering zal nog 
eens nagedacht worden, April heeft als nadeel dat het 



weer nogal wissetvallÌg is, maar in deze maand zijh er nog 
weinig mensen met vakantie, zadat de opk~rnst wat 
groter is. In de maand juni ligt ditprecies andersom. 
Ook over het aanvangstijdstip van de vergachring ml 
worden* nagedacht in verband met de bereikbaarheid per 
opertbaar vwoer. 

9. Sluiting. 
De voorniaer dankt iedeteen vaar zijn of haar aanwezig- 
heid. Hij' brengt nag eens onder de  aandacht dat, zoals in 
de agenda aangegeken de uitgeschreven genealogie van 
de plaatsen Hummel en Keppel en W i c h  en Terborg op 
een tafd zijn uitgespreid en na afloop van de vergadering 
ùekeken kunnen worden, 
De voornkter slult de vergadering en nodigt iedereen die 
daaraan wil deelnemen uit voor de lunch en het bezoek 
daarna 2lan het Autotron re Rosmalen. 

'v, 
Ben Kempertnan 

slecht voor "eeri mislykce onwerpsrer'l Ze heeft in die 
tussentijd wel wat anderS gedaan, ze zakde voor de 
grote populariteit van de winkels van Mac & Maggie. 
Vanaf 1976 is Cora verantwoordelijk ge-weest voor de 
vrouwenkleding. En de manjer war-op zij dat gedm 
heeft was bepalend voor de keuze win de jury, i7wjmig 
jaar -ging her heel slecht met de NedeAandse 
confectje-industrie en als onwp'pser moest je d&r dan 
maar v e w w n g  b zien te brengen. En daar zat je dan 
altken inew kamiertje, net mn de Rieweld Academie en 

n r- 

moest ik "kuk"  jurken ontwerpen. Het w? puur toeval 
dat ik in conma kwam met P&C op heg mement dat zij 
met Mac&Magclia begonnen. En zo werd ik dus inkoop- 
ster, waarbij ik sr al vlug achter kwam dat zaken doen en 
creativiteit best kunnen samengaan, prima zelfs, vooral 
als hat verenigd is in 66n persoon, de inkoopster dus, En 
dat terwijl ik vroeger altijd had gedacht, dat zoiets niet 
kon" ... 
Cora Kemperman heeft een uitgesproken feeling vaar 
het zeer vroeg onderkennen m nieuwe Weedsignalen 
kn  fungeert daardoor als een soort modelaboratorium. 
Ook buitenlandse inkopers en ontwerpers hebben hier 

sinds enige,tijd grote belangstelling voor. H a 4 m b o d  m 
Mac&Maggie is dan ook bijna uniek te noemen. Het is 
smaakvol, gedurfd, geestig en extravagant. Wekelijks 
wordt het aanbod vouden .van nieuwe items en er. is 
geen ander filiaalbedrijf, dat' in die prijsklasse zo m~d&ch 
is, Geen wonder clat jonge, trendgevoelige kopers, al 
jarenlang Mac&Maggie als eerste oriënadepunt noemen, 
Cora Kempsmm: "Achteraf lijkt het bedacht, maar 
eigenlijk gaat het al doend% Pas sinds vijf jaar heb ik ket 
gévoeb dat ik echt mijn eigen visie breng. En sinds uier 
iaar gaeileden Michiel Veels ons team kwam versterken 
voor de mannensector i a  het tornalbeeld nog veel 
steker geworden. Je m& i n dit vak een lange adem 
hebben, over en weer vertrouwen opbouwen. Toch ben 
ik nag iwgelmatigverbaasd wt er aan extreme dingen 
rnogalEjk is". 
"Kleren", zegt Cora Kempeman, "zeggen hoe dan ook 
iets over jezelf. Wie mode aantrekt, veirek daarmee 
iets, maar wie tegenwoordig nog steeds een spijker- 
broek draagt, doet daz ook!'' 

1 (~.j -L f i m F f * - m 4  1 Dit artikel 
is door de 

redactie met toestemming m COR Kempeman samen- 
gesteld uit diwrse krameh en modebladen. 
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Uit het evacuatiedagboek van Antoon Kempeman 
=De evaguatie- 
Vrijdag 17 november 1944. Antoon Kempeman 
schrijft in zijn dagboek, dat d m  3 dagen oud is; "De 
dag die door oud en jong nooit vergeten zal wor- 
den," 
's Morgens om 8 uur wordt de platte boerenwagen 
van de buurman vtrlgestouwd met alle~lei gebeuiks- 
voorwerpen zoals het fornuis, 5 strrekn, dekens en 
beddegoed, de nodige eterij, S teilen vol kieren en 
niet re vergeten het geslachte varken, dsst in een 
wasketei wordt gepak Er gaan ook nag een oom 
en &te mee, oude mensen, die niet goed weten 
waar naar toe. Antoon Kemperman wil naar zijn 
zuster die in Olburgen bij Steenderen woont en 
daar een boerderijtje runt met haar man, In zo'n 

+hoek van de wereld zal de oorlog nooit komen, 
k e n k t  Antoon. De rijd ral anders leren ... 
Dan venrekt de stoet. Allen zijn t e  voet, behalve 
zijn moeder en haar zuster, die mogen mee op de 
wagen, die door een paard wordt getrokken. Een 
laatste blik op het huis, de laatste konijnen maar los 
laten lopen en dan gepakt en gezakt ap weg. In hst 
naburige plaatsje Lathum wordt halt gehouden en 
d,0 nacht doorgebracht, Met de boer en zijn vrouw 
meegeteld zijn er die natht 8 families in de boerde- 
rij. 
Na dagen verefs  vewoer re hebben gezocht, 
lukt h k o p  maandag 20 november, In de stromende 
regen áopt kt gezelschap de hele dag door om 's 
avonds iniQlbugen aan re komen. Alle jassen en 
kWingen ook een gedeelte van het beddegoed is 

wornat; Maar met bëhutp van een uit mgge ge- 
stookte koffle wordt de moed erin gehouden en's 
avonds tegen 23.QO uur ligt iedereen op diverse 
plaatsen in het boerderijtje in het stro. 
Op vrijdag 24 november gaat Antoon Kemperman 
per fiets naar Westervoort terug om te proberen 
nog een en ander te halen. Achter zijn fiets hangt 
een trekkarretje. Bij aankomst blijken de deuren van 
Ruis en schuur wagenwijd open te staan. Alle tabak, 
uien, appels, kolen was weggehaald. In huis en 
winkel was geen laatje of kast, geen doosje of kistje 
onaangeroerd gelaten. Toch ziet hij nog kans een 
zak aardappelen, wkte, rode en savoyekool en 
knolraap bij elkaar t e  scharhelen, béne'vens enkele 
jassen en ondergoed voor zijn hnderen. Met b los  
voeten door het hoge water badend, komt hij 
tenslotte, met achterlating van het inel kaar geakte 
karretje 's avonds laat weer in Oiburgen m. 
De komende dagen worden doorgebracht met het 

helpen bij de boeren in de omgeving. Het werk 
bestaat hoofdzakelijk uit bieten rooien op de lande- 
rijen en er zit haast achter. 
Het water in de Ijssel begint t e  stijgen en de sloten 
lopen vol met water. Uit alle macht wordt er ge- 
rooid en gereden. Donderdag 30 november is het 
land onbereikbaar geworden en vrijdags bij het 
ontwaken riet de familie Kemperman, dat het 
boerderijtje rondom in het water staat. De ko- 
mende dagen wordt er door iedereen op hazen 
gejaagd, die eveneens door het hoge water zijn 
verrast, Er staat een paar dagen haas op het vuur. 
De dagelijkse werkzaamheden besmn nu uit hout 
zagen en hakken en rogge dorsen met knuppels op 
de deelvloer. De dagen warden doorgebracht met 
de z o g  voor het dagelijkse eten en de werk;oam- 
heden op boerderijen in de buurt. Geld wordt 
daarmee niet verdiend, maar wel wordt in nature 
voor arbeid betaald in de vorm van r w e ,  weit, stro 
e.d. Zondags wordt met een roeiboot naar de kerk 
gegaan. Een avontuurlijke tocht met veel mensen tn 
zo'n klein bootje, tussen draaikolken, prikkeldraad, 
bomen en hekkesposten, 
Op vrijdag I 5  december 1944 staat er in het dag- 
boek: "Her is vandaag al vier wekm geleden, dat we 
Westervaort moesten verlaten. Vandaag hebben 
we er veel over gepraat. Er gaat trouwens haas 
geen dag voorbij of er wordt wei over gepraat. Wat 
zulten we nog terug vinden en hoe. Er is vandaag 
weer geweldig geschoten in de verte en men ver- 
t e l ~  dat de Engelsen in Elden en Arnhem-Zuid rijn, 
Of het waar is? Men zegt zoveel. Weer een muis 
gevangen ...H 

Wordt vervolgd. 
HK 

Pt uitgebreide lundibufet ging er bljlo~ige en andere 
Kempermannen in als . . , 



MORMONEN ARCHIEF PORTRETTEN-GALERIJ 
In Sait Lake City U,S.A, zetelen de Mormonen, I 
oftewel de Heiligen der h a t e  Dagen. In 1 827 I 
werden Eij gesticht door ene J&seph Smith en hun 
naam danken zij stan de prafeet Mormon, die in 
410 na Chr. de Mornonenbibel zou hebben I 
samengesteld. De Mormonen waren vroeger 
bekhrid omdat veelwijverij in hun sekte was 
toege-. 

Deze Mormonen hebben in Salt Lake Ciy een groot 
gebouwencumpk met een enorm archief, dat is bijge- 
houden van 18 1 I mt op heden. Bijna geheel WW Eurpa 
schijnen zij op' film te hebben staan en dprvuor zijn 
alleen al 3000 mensen in de buitendienst werkaam. 
Deze doen niets anders dan stamboompjes van allerlei 
families opzeteen, En ... iedereen die daarop'voorkorn~ 
wordt door hm "herdoopt1'! Ze zullen met hun veelwij- 
verij nag wet meer werk hebbsn gehad dm onze corn- 
missie met normale Kernpermannen!! Tenslotre drukken wij nog eens de gezinsfoto af van d 

Gemdus Johannes Kemperman, gehuwd met Magdalena 
Wilhelmina Perronella Kootwijk, die in Kernparman 
Journaal nr. 6 stond met een gerectificeerde namen- 
lijst. 

Schoenhandel Derks: 
De iuiste schoenen voor iedereen! 

Specialist in de betere merken, zaals; 
ARA-AVAN G-VAN BOMM EL-GAB0 R- 
MEPHIS'I'O-RENATA-DUREB-SIOUX 

D ERKS schoen hande~~epabtie-in richting 
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Van link naar i.editsjuiana Wilhelmina Petronellu ( 1  88% 
1 964); Gerordus ]ohmnes Kempernon (! 892- I 929); 
Everdino Hermino Magdai'ena Kemperman ( l 88 1 - 1 965); 
Hermino Johonna Juliana Kemperman ( 1  883- 1 962); Morin 
Mugdoiena Kempeman (1~901FI964); b a r d u s  Geradus 
lohannes KempemarrKPotwijk ( 1  8 79- 1 968); MagduIena 
Whelmina Petronella ( 1886-1 9 1 0J; Ferdinrind Antonius 
Kemperman ( 1  896-1 966); Adriana Gomelia Johanna 
Geemuida Kemperman ( 1  8 9 4  1 973) 


