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EENINTERVIEW MET... 
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Toen wij Ben kwijtraakten aan het bestuur, hij werd namelijk 

secretaris van de Kernpermanvereniging, bleven er nog maar 
w e  redactieleden over; Wenk en Harris, 

Inmiddels is deze leegte waer opgevuld door Bahara Prinsen- 

Kempernan. Zg woont in deluliana van Stolbergstraat 42, 

190 1 CH te Castricum en haar ~eldoonnummer Is 025 18- 

M 7 0 .  We hebben al enkele inwerkende gesprekken met haar 

gehad en inmiddels is ze er zelf al op uitgetrokken en heeft 

haar eerste interview al achter de mg. 

Barbara is gewapend met een oprsamerecorder en heeft e r  

echt zin in.We gaan oa. via haar pwberen leuke of imres- 
same verhalen over Kemperman geschiedenissen van nog 
levende oudere Kernpermanvrouwen en -mannen te achterha- 
len en op schrift te  zeenen voor zowel krant als boek Dus ... 
weet u nog Kempermannen die wat te vemllen hebben over 

toen, wacht dan niet t e  lang met u te melden, want de djd 
vliegt en d(i krant staat helaas dagelijks vol met overljdem- 

ff iemast vífldt u h wrs te  verhaal van' Barbam 

Hendrikus 
johannes 
kernperman 
27-1 1 - 1  908 

Henk werd geboren 
te Arnhem als een 
van de vijf kinderen 
van f heodorus 
(Dorus) Hendpikus 
Kernperman en 
Wilblmina Maria 

N ijmegen. v 
Toen Henk geboren werd leefden zijn grootouders nog. Opa 
Hendrik had een bakkerij en daarnaast een drankenhandel met 
proefiokaal, waarvan hif zelf helaas de beste klam was, te Wester- 
VOOR. 

Zijnvader was naar Arrihamgetrokken waar Henkgeboren werd. 
Op vierjarfge leeftijd verloor hij zijn moeder al en hetaas h e d i  hij 
neen herinneringen aan haar. - 
Een groot litteken aan zijn vinger hefinnert hem wel aan een 
verhaat datzichafspeeldetoen hijdrie jaarwas, Zijnnisten moesten 
met hem wandelen en zetten hem in zijn wandelwagentje. Ze Adrninisnatle- en 
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trokken naar een pleintje met een mooie waterpomp en waar je 
m h]n kon spelen. Henk werd daar netjes naast de pomp 
geparkeerd en om hem stil te houden kmeg hij zijn fles in zijn hand. 
De meiden waren zo in hun spel vetdiept dat zij niet merkten dat 
het wagentje m de ml ging op het wat hallende pleintje. Zijn 
snelheid w zodmlg dat hij over de kop sloeg, de fles b& en 
Henk smd zijn vingertje w bijna af. 
Henk was 6 jaar toen de ewste wereld ootlog uitbrak 

Nederland was er wel niet bij betroken maar er 
kwam wel een rnobilimtk en ditht bij de duitsegrens 
wonend w& men in Arnhem erg @iinteresseerd in 
wat er precies $eb.wrde. In de Catarijnenstraat was 
wn sî@mnwinkel die bulletins ophing over de gang 
van zaken en daar had Henk erg veel belangstelling 
vaor. Hoewel hij nier. kon lezen was Rij goed op de 
hoogte door m r  al het commentaar te  luisteren van 
de omstanders. 

IUtrecht, Twijnstraat 46 - 48. Tel. 030-3 199 l 6E Toen hij wel kon lezen begon de grote passie in zijn 
leven: BOEKEN. 



EEN INTERWW MET. . . <vavol& 

Nu in 1993 is dit nog steeds zo. 
Devabrvan Henkwrkte hard inzijnbakkerij enqn stiefmoeder 
werkte in de winkel en de huishouding, De winkel was naait dicht: 
en op zondag werd er wat uitgerust. Er bleef geen tijd over om 
met de kinderen eens op stap te gaan of iets te ondernemen. 
Als kind was je in die djd gauw tevreden, je kon b.v. uren lang met 
aan-een gesc6aven luclfersdolasjes treintje spelen op de venster- 
bank 
Henk mocht ook wel eens bij een tante en oom, met een 
steerlfabrrlek aan de Rib, in Labi* 10gmn.Voor I 0 cent voer je 
met de boot van Arnhem naas LobltR,Zijn neeij= kwamen oak 
wel omgekeerd: In Arnhem logeren,Henk kon niet memmen 
want zijn d e r ,  een zeerarerylkzholiek vond zo iets onzedelijk 
Zijp Bmlie in Lobith z& daar niet wee en zijn neefies zwommen 
in de Rijn. Tien iaar sud probeerde Henk ook met zijn neven 
tussen de ki.ibben in de Rijn te m m m m ,  maar de stroming was 
zo sterk dat hTj werd meegesleurd. Met heel veel moeite hebben 
zijn beide neren hem net nog kunnen redden. 
Op sdc~ol ging alles rustig m, met ;als een van de jaarlijkse 
hac@puriren het Sin;pe~kI@~mt~ waar je een appel en wat 

p e p m m  b a g .  
In)dezesd& kIas gingje Ben dag op stap als afscheid van school. Be 
reisgng hdemd naar Amsterdam en daar was nag nouit iemand 
geweest, Met eernpv6el datze van de wereld af gingenmvaarden 
m de reis. 
Henks vader had grazig dat Menk naar de mulo ging, magr H a k  
welde daar niets v+r. Hij wilde werken, hij wilde net als vader 
en graamder bakker worden. 
Zijn broer Theo bezachtwel de mulo en kreeg na het behalen van 
her eriamen een frets. Het nieuwtje: Jheo Kemperman heeft een 
fiets +i~gals @n lopend vuurtje rand en iedereen liep uit om hem 
ti bewogderen. 
Henk wetti bakker, had Jen grote passievoor boeken en deed aan 
sport kljj ging voetballen en speelde competities in HLlissen, 
Doesbu~g en andere pbtsan in de Achterhoek Als het n ~ ~ d g w  
huurde de voetbal club =n busje zodat het een hele uitstap werd, 
Ds wedstrijden waren abjd heel gemoedelijk 
Metzestien jaar werd hij lid van zijn rader's biljartverenigingwaar 
hij ook zijn eerste biertje dronk Toen hij later in Amsterdam 
woonde en xiln vader hem sens bezocht zijn ze nog ens  samen 
wezen biljarten op de Ceintuurbaan bij Witteveen. 
Als bakker werkte Henk bij sen broodfabriek waar decdsis mk 
m e e m b a a r  werd. f3j ontslagen kwamen eerst de vrl jpI1en 
aan de beun m het kek Henk nE& verstandig om zijn beurt af re 
wachten sn salliciteerde bij een broodfabriek in Amsterdam. Tot 
zijn verbazing werd hl] direct aangenomen en verhuisds in 1932 
naar de hwfdstad, WW hij ook trouwde. 
Uit hethuwelijkmet Roeifke Meijer kreeg hij vijf kinderen:Agatha, 
Thw, Roelfke, Annst en Jacotia (Cora), negen kleinkinderen en 
acht achterkleinkinderen. 
Als bakker stond je om 4,30 uur ap en werkte tot 13.00 uur. 
Met een vrije middag voor de boeg ging Henk de stad verkennen 
en Imam op het WacerEoopfQn terecht. Dit was voor hem arPn 
waar paradijs, hij zag al de boeken kraampjes en proddei de sfeer, 
hii was or, slaa verliefd op Amsterdam. 

In dktiid lpt Watdoeplein ben wam gaheuren met jodse 
bapii~det"r m'trt hun e'en levensstifl en. kameraadschap. 
Zo was het bijvoorbeeld gebhikelijkbij de heren handdarm om 
je m;ia;rel m a  een ,&r & dden. Als ze qm partij M&n 
opgekacht en je had Je kering (inkoop prijs arutc) dm moEhmn de 
ande~n er ook wat van overnemen zodat zij er ook aan konden 
verdienert. Toch was er ook vaak veel armoede. 
Zo herinnert Henk zich dat hij eens op vrijdagavond bij jopie 
Maikels aan huis h m  orrtboehn van hem te kop.en en er een 
ketel water op het-wur stond W kukdn. Jopie verontschuldigde 
zich: het was sjabbes en dus moest er soep zijn maar daar hetgeld 
ontbrak konden tij niets in hun soep doen. 
Er stonden zo'n zes malletjes met boeken op h a  plein en in de 
oude huisjes eromheen waren de bifbehorertde winkeltjes met 
famillenamen op de pui zoals:Hclringman, Bronkhaman Maiikets, 
In d@ o~rIc1g verdwenen dj en er is. er geen van tanig pbmeri. 
flenkdieaitijd al een passievoor boeken had kon zijn hart ophalen 
in d die stnl let j~ en beg~n te kopen, 
De tijden waten slecht en een mens m o a  alles doen om ta 
vd'renen en Henk wond zijn tiijverdiensten in het doorverkópa) 
van boeken. Zo kreeg hij van lieverlee ook meei. ventand w 
boeken. 
Er bestond een blaadje waarin mensen om spckle boeken 
vroegen. Henk maakte een, met de hand en cattlorrpapkr, ge- 
schreven catalogus dis hij rond stuurde naar deze mensen ookal 
had hij het gevraagde boek niet in zijn bezit Op dae wijze kreeg 
hij toch een grote klantenkring waar van hij precies wist wat hun 
voorkeur ms. 
Het W&terbopléin is ha middelpunt in zijn leven gebTeVBn eh hij 
gat ér ntf, öp 85 ja@#? lW$d, mg steeds &gelijk heen m 
heerlijkaissen de b w b  tsnieffeieh en in te kopen, Zelf feest hij 
niet eens xaveel, alleen als hij .er tijd v w r  het$, la. hij ti* is of zo. 

2 I 909: v,/.n,x.\N~ihe\mina 1-2- 1 900), /dorio 4-5- 1 80 1 ohanna (28 1 Q- 
1898) Heno'rikclls(2N I - I  5 Q8), Theodorus(18 4- 1942) iIhelminii Guykerr 
( l  87.2- i 9 l 4), fieodbrus / 1-8- 1 904) 
Henk kreeg lat van astma en zijn dochter &&a weet zich nog 
te herinneren dat ze bang was dat vader niet meer zhuis mu 
komen, zo benauwd kon hij het hebben. 
Hij bleek allergisch voormtwl mnijn en kmeg men een plaats in 
de bestelling. Dar kwam zijn gezondheid ten goede want uiteinde- 
lijk is hij toen zijn astma kwijt geraakt. 
In zijn ventwijk, o.a. de Vrolijkstraat, woonden veel joden waarvan 
er in de oorlog heel wat zijn weggehaald en die nooit meer terug 
gekomen zijn. 
Ja de oorlogstijd is voor Henk sen belangrijk deel van zijn leven 

r geweest want veel van zijn herinneringen komen uit die tijd en 
worden door zijn dochter Agatha nog aangevuld. 



Ook zij weet nog goed hoe de joden werden wwhaald z d s  de 
farnllie Bruinsma met wee kldne kinderen waanmn een dochtertje 
steek maar riep:-mijn moeder krijg je nieC, mijn moeder @je niet- 
Ook het zg. "pulsen" staat hun nog goad voor de geest Aan de 
Weespenijde lagen rijnaken die door expediteur PuSs gevuld 
werden mee mooie meubelstukken uit de huizen waaruitde joden 
verdreven waren, bestemd vaor Duitsland. 
Trammiis blokken brandden geweldig en je zocht kolen op het 
rangeerterrern en sloopte hout uit leegstaande huim. Zo heeft 
Agatha nog eens een tijdje aan een dak gehangen toen er juut 
geroepen werd, tot het weer veilig was en de duitsersvertrokken, 
Ookagze hoe er kinderen werden doodgeschoten op een ander 
rangeerterrek waar xe lwmsmiddelen probeerden te bemaditigen. 
Bîj de Arnstelbrouwerij werden mkps gerst %ersiertF"ie gema- 
len in de koffiemolen mee gingen naar de bakkerij en voor brood 
omgeruild. De bakker mapte in die dagen niet waarom zijn brood. 
niet goed rees. 
De kinderen wisten ook eon opsfa@laats met voedsel voor de 
nuitsers te vinden en hadden er vanaf de buitenlcane een s&Jn 

*gegraven om datgene datvoor handen kwam in te pikken. MW 
de Duitsers ook niet g& wachtte de voigende dag de kinderhand 
op en gaven er een hete harde klap met een schep op. Maar zonder 
werkelijke problemen kwamen zij de oarlog door. 
Tijdens de spnsegriep perjade had Hen k aI een fuster verloren 
t n  in 1942 verongelukte  zij^ broer Thw door metzijn fiets &en 
een tram te rijden.Theo>s vrouw is van verdriet ovcrrIeden. 
Zijn zuster Maria is. naar Nw. Zeeland vertrokleen maar verder is 
ePPniets van haar bekend, de zusars Arina en Mina zijn intussen 
overleden. 
Na zi]n scheiding heeft Henk enige jaren bij Agatha in huis 
gawaond. Dit w een gezellige tijd en als opa kampeerde hl1 wk 
in de teman Iater in de caravan. Zo M hij tof zijn plezler in 
diverse landen tterech~ o.a., Italië, Spanje, Yoegoshv!a en in 
higela;d. Vooi Henk was de vakamie in Zuid Engeland, Kent, de 
baste w& daar heeft hij heel wat boeken gekochr. Henk vond 

weer een levens partner en woonde met haar in de Amsterdamse 
rivierenbuurt, waar hij na haar omriljden nu nog alleen woont, 
Natuurlijk staat er een boekenkast in zijn kamer maar de foto er 
boven, gemaakt door zijn zoon Thee een kunst-famgraaf, iis 

karakteristiek voor hem want hij a t  er op w i n e n d  tussen de 
beeken op het Waterlooplein. 

HenkJ visie op de huidig tijd Dere generafie leeft veel gemakke- 
lijker maar is ook veeleisender, Moderne technieken zijn heel 
makkelijkmaar nietiedereen weet ze in de hand te houden. N m  
nu b.v. de televisie, veel mensen kunnen de uit knop niet vihden 
zelfs niat als er visite is. 
Ja, een televisie is een p r d g  ding om hij t e  blijven met het 
wereldnieuws, sport ze volgen TQ& tennis, of eeris wat afleiding 
te  hebben m& slecht weer, maar je moet hem zelf blijven 
beheersep. 
Henk staat's morgens om 7 uur ap want het is zonde w de tijd 
om t*bIijven liggen. Hij trekt vroeg naar het Waterlooplein want 
het is tegenwoordig al om 13-00 uur gedaan. 
Hij hoopt nog lang en gezond te mogen blijven Ievm 

Amsterdam, juni 1933 

Op 2 september 1993 is Henk Kernperman overleden. ~ 

Thea Kern parmafl - PrddM farografie 
Kmlmawstraat 13 - Eh.uMereporiage 
1@8 KX AlkmaBr - Porfrettalogt~afie 
Tel: 092420520 - Cursussen - Fotografica 

Familieberichten 
-Geboren op 1 EI maart 1993, 

lnes, dochter van Pewr en Jeanne Kieboom-Kem- 
p e m ,  Polderkade 17,5345 RR Oss. 

-Geboren op woensdag 29 september 1993, 
KjEIIe, zaon van Koos en Monique: Kemperman, 
Gaandarij 1, 72 1 1 GC Eefde. 

-Geboren op dondedag I I november 1993, 
Joris, zoon vati Henk en H618ne Kemperman, 
broertje van Martijn, 
Rondeel 2,5509 NL Vejdhoven. 

-Garouwt+ Jurgen Knaake en Rikte Kempermm op 
vrijdag 18 jun1 1 i 3 3  om 16.30 uur in landhuis "De 
Olifant", 8o;tterdam~charlois. 

-50 jaar getrouwd: Gerhardus Anthonius Kemperman sn 
Anioon Jacoha Oudheusden te Bergen op Zoom. 
Zij trouwden op 28 oktober 1343 in Deventer, 

Voor iedereen onze hartelijke gelukwensen! 

-Overleden op 30 april 1 993, 
Engelina jacoba Johanna Kemperman in de leeftijd 
m $4 jaar. Huke "De Lichtkring", Efjkrnanbn 72, 
357 1 JV Utrecht 

-Overleden op 30 juni 1983, 
Everdien Kern perman-van Balveren, echtgemte 
vm Anfoon Kemperman in de Iteftijd van SB jaar. 
Dorpsstraat 79,1593 1 BE Westervaom. 

-Overleden op 12 augustus 1993, 
Hmdrina francisca kern perman-Berendsen, echt 
genate van G.J.Kemperrnari, In de leefkijd van 65 
jaar. Bergvrede 135,690 t ND Zemmar. 

-Overleden op 8 oktober 1993, 
Johanna Maria Wilhelmina Kempeman, weduwe 
van Wilhelmus Theodorus Eeuw@, in de leefrijd 
van 7 i jaar. Tjalk 13,6852 DG Huissen. 

-Overteden op 2 seprember 1993, 
fl  Handrikus johmnes Kemperman, in de Ie&]d van 

û4 iaar. Alb, Hahnplantsoen 27, I 077 Amsterdam. 



DE HISTORIE VAN WILLICM KEMPERMAN EN EVA VAN BRINK 

qpmakt in ~ k b w  1993. Op dh moment is Dit 
Wilem K q e m  de oudste voorndep waanrain wasemat 
dat hij past in de slramborpm. Het wwrgegww verhaal is op- 
getekend v&ms de stand van de ken-nis op dit moment Her 
ondernek -F h& verder verleden van WFHm loopt nag, De 
hmp op het vlnden van ouders en grootouders m WTL6em is 
-d. 
De aanvang met Wlllem en Eva 
Eigenlijk w e m  we niet w keel veel van Wllern en zijn echtge- 
note Eva van Brink, Flarden van een ver verleden komen m 
ons middds aktes en tnqglnpn In boeken. Op basl van een 
o~gem& stuk bij zijn overlijden, op 23 k m b e r  Ia i, con- 
drtderen w dat hij ornmreeiks 1 72 1 gaboren moer zijn. 
Toch mept Wiilems verklaring o m m t  zÎjn leeftijd, mor de 
rechtbank wasi Nijmqpn, enige W$& op. Volgens het verskg 
w dim zitting wordt Cmdb w Coeverden m a p k i d ,  
waarschijnlik wegas diefhl van hooi of vee, WWMJ Willm 
ak geuilga wordt op@~a+sn teneinde re bevestigen welke 
pachtconmeten ten am;dm wn een viertai wetdepereelen ziln 
afgesloten. 
Hieronder staat een h1 van hmt vastgeilegde promcol: 
I l -twivemhr- l 780 
WJ b s r ~ ~ e r e n ,  schepenen en raden der stad Njmegen, 
getuigen en cergcFceren hiermee dat m r  ons gecoPnpored en 
verschenen is WnHem Kempman, wcmachtig te Huken, ter 
imtmk (-d von Camek wn íkwden, wonad~e 
te Leeuwen, amk m urnen Maos en W& met te& gecirm- 
teed,~ @wrd&a]flde om op de nmfgende vru~g-~rtkubn, 
onder,& verhoord en géexmineede re worden welke duamp 
~ ~ n ~ h ; a l t r & b ~ i c d a & r ~ o ~ e ~ r t ~ r n o r n g e  
tekefkt h 

-getuige tpkEaart .ogmzw 4Sjoer oud te zijn 
-1etuige is machtig t e  Huhen, ongewer 30 jaren 
getu@ ve&laofl wigefPm W u a m n  te dn geweest wn 
Wrjktn de heer hpbert~ 
-hij vwrrWoart dat 4 jam geweat te z@ 

zeg h4 hooi gereden te hebben 
&ft hflintweorden op r w n  betreffmde d i  weide- 

pnden. 
Daur deze getuigenis weten we ap dag meer van Willem, ech- 
ter mgrekwend auet 45 jaw. mu hij in 1735 gehoren moe- 
ten qn,  Het laar dat hij zjdl in Hulssen vestigde is dan 1 EO, 
h= geboortejaar m zijn m n  Jacobus. 
U S t o n d s d i s ~ e k e n ~ e r i n & ~ n i e t n 6 g e e n  

WhKmpmminHuimmwoo4ida Gezicrikgehwte 
jaar WI h m Brink m hgt ov4jden van Willem op 86 jarige 
le&jdh hajw 1801,gnanwewvan ukdathijin IR1 geboren 
moet zijin. WeFTkht dat we h a  d e l  m de p i $ w l i s  nog op 
b e n  b. 
Evavan&Snkis$ebiMentsBemrnd in het jaar 1722enmr1i@t 
op 6 maart 1804 sian "wam- en ui-# in de gezegende leeftijd 
van 83 jaar, Dat sluit m nrsst: kerkelijk gébmNster uit de Vi- 
cariei m Huissen, waaronder de W i I m  m h m e l  mor- 
t a e r & w i . I n d a t ~ r n r ~ ; r e ~ 6 m 1 7 2 2 E n g e s c h -  

Het g d n  en de kleinkinderen 
De echtelleden kregen &n zoon, Jacobus, op 2 fsb& 175.0. 
Hil was, voor zover bekend, hm enige Rakomeling. Jacobus 
wrad in het huwelijk met Geertruida van Kesteren en samen 
rnet haar werd het @n gesticht: met de volpnde samenstel- 
hg Jacobus K e m p m m  - EeeraulL m Kmm 

WiftieSrnus, gebom op I 1 f&W 177T 
Jofiannas, geboren op 24 november 1778 
Hendrikus, gaboren op 8 juni I78 I 
Gsnirdus, gebren op 15 mei l7M 
Maria &es, gebom op I f4 o.l<tuber P 786 
htonlus, geburen op 1 6 februari 1788 

Mérla Agnes derf op 4 jarige IwMjd, van haar brom bleef 
Gerardus ander afstammelingen, De overige 4 broers zijn 
mmuder van velen m ons. Jacobus alf stier! weeg, metijk 
rup I4 juni 1?B 
w-dhetd 
H e t  mmste informatie- over Willem en Eva kunnen we halen J 

uit de stukken die aan het einde van hun Ieveil Mn op@maak 
k t m e m  wgrd b i / v ~ ~ h l d  opgemaakt op 1 6 áeember 
18.W te Huissen, Beide rijn ze dan n q  gen>nd wan liff m Ieden. 
volgens de getuigenis een hoofdmbmaar genaamd 
bijaards, Uit her wmment blijkt verder dat hun kleinkind 
WilEsm, de m d e  zoon m Jacabus, r d s  migs jam bij hen 
in huis w m  Hij mi het gehele vernogen beheren, na aver- 
lijden van de belde grootciub en moet binnen @ir na 

Kemptmnm d& de a w M  edwlfrtden slechts (b8n-mon 
hebben na&~tm, ~ n m d  Qcbus, Bie ~ % t s ~ m g ~ w  l6 jaar 
k awfdetr* Verder w& * ~ d  d& Qhd4 F(aasp da 
c o n i ~ e p 1  Willeni en@ 3 andere klnben heeft na- 
phml vw welke M n d m  Wftlerw vah K m  alg q d  b 

WW &a brtjer van Gaemida rren Km- 
C 

m Q a - ) C o b ~ . g n d u s m o ~ w m d r o  
k C e j M m  brn. 



Dat de Kempermannen In die tijd welvarend waren blijk uit: 
vale vastleggingen. Er zijn al van a h  waarin onder meer le- 
ningen, m- en verkoop van grond, aan- en verkoop van een 
hub en pacht m weilanden en akkers staan beschreven. 
Verder zijn het: testament en de boedelbeschrijving van belang, 
Hierna volgt een deel van deze transacties en vastleggingen: 
03-juni- l793 
Willem Kempennart sr. leent een bedrag: w 9û flden m de. 
"CappdanW' m Huism, rentende 5% 's jaars, We weten dit uit 
oen akte dle is opgemaakt op genoemde datum en een aantal 
d o c ~ m m  waarop blijkt dat er is afgehe Wllem Kempem 
verbindt de lening met m hypotheek op zijn Hofstede. 
V~opbeelden van aflossingen: 
-kersmis 1736 de somma van S gulden en 12 stuivers 
-I ISEIS de somma van I 2 gulden 
- 1803 de somma van 4 gulden 
-24 november 1 803 de Somma van I O gulden 
De bedpagen vanaf l802 zijn betaald door Willem Kempermm 
de kleinzoon. 

april-1 80rl: Te huize van de overledenen Willem en Eva w- 
wordt een bdelbeschrijving opgemaak De akte wordt opge- 
ma& op 't Zand te Huissen. De totale waarde m de inboedel 
wordt geraamd op 9-41) Rijnlandse Guldens en I O stuivers. De 
akte wordt opgemaak d0orj.F. Pilg'm, notaris, in het bijzijn 
van R. Aarenrs en J. van Haereh H e t  doel-is vaEEtleg@n van de 
bezittingen, aneinds verdeling mogelijk a maken anda~ de 4 
erfgenamen. 
1 b-juni- 1 884: Stand van de nagelaten schulden van groot- vader 
en moeder (onder andere) 
-Dirk win wely, woonwhtig re Hoomoet, f .48 
-de K a p e h  Jeuken te Huissen, f. l4 en 18 stuwers 
-pastoor Hubers t e  Huissen, f. 9 en 8 stuivers 
-aan de.Koster en meester f. 2 en 2 Stubrs 
-schoolm@ester Hack, f.,3 en 12 stuivers 

. -Hemanus.ten Oever, f, 2 en 14 stuivers 
AHe schuldfin in totaal f, t 14 en I stuiver - 

sn inter-nte MstleggÍng vindt plaats als Willem Kemper- 
%m op 2 september 1804 de schuld aan de koxer voldoec 

Ontvangen van Wlem Kemperman de somme van 2 gulden eri 2 
miyen, voor het sm de koster en meester to~komende bed- 
wegens de begrafenis van de weduwe Kempernan. 
Volgens de stukken is een deel m de schuld aan pastoor 
Hubetrs onown wegens een lening, maar vet-der door "Het 
doodskleed" (begrafeniskosten) van Eva, namelijk étSn gulden, 
Het begraven "voor den Pastor'' kost I gulden 4 stuivers, het 
begraven raar den rector 12 stuivers. 
16-05- 1804 te Hoornoet Er wordt een verkladng opgesteld 
door Dirk van Weely, "wegens geleent geld aan Willern 
Kemperman op 6 juni 18Q0 f .l8 holtands en op 20 februari 
1801 f.30 hollands dus, totaal f,48". Tot hier kan de conclu- 
sie gei.rokk'en worden dat er, gezien de vete bedragen die wer- 
den geleend, ve~rouwen moet zijn geweest in Wil tem. Waar- 
toe de meeste bedragen hebben gedlend is echter niet duide- 
lijk Als er wordt uitgegaan van de boadelbeschrijving, dan zijn 
er bezittingen voor een bedrag van WO gulden en I O stuivers, 

. inclusief de door Wiltem en Eva bewoonde hofstede. Het be- 
drag van de schulden is opgelopen tot 1 14 gulden en I stuiver, 
ILees verder op pagina 7,.,..) 

GEZOCHT: LID(MN) 

De &tiviteitencommissie bestaar momenteel uit 3 per- 
sonen, die jaadijk de sodale akiviteiten random de 
Algemene Ledenvergadering organiseren. 
Zo hebben we de afgetopen jaren de reünie in Vught en 
de ledenvergaderingen in 's-Heerenberg en Nuland 
(Autotron) georganiseerd. 
Omdat we nu van 4 n w  3 personen zijn zeruggevat ren, 
willen we graag de commissie aanvullen met een oftwee 
enthousiaste familieleden. 
Wellicht denkt u: "Dit kost me teveel wije tijd'" mmaar uit 
onze ervaring blijkt, dat het erg meevalt. Omdat we 
reads wker de organisatie hebben verzorgd, kunnen we 
met 2 of 3 middagen (of avonden) volstaan. Bovendien is 
het erg leuk om met Familieleden, vaak van een andere 
"rak, een dergelijke gebeurtenis op paten re zetten. De 
gezel lcghefd in ome commisde s t a a t  voorop. 
Bent w bereid am een paar uurtjes van uw tijd aan de 
Familieverenfging en uw familieleden re besteden? Neem 
dan eens cantact op met een Van de onderstaande 
commissideden; wij kunnen u nadere inlichtingen ver- 
strekken. 
Wij hopen niet vow niets een beroep op u te doen. 

Eric Kernperman O 1 640-52354 
Frans Mijnen 08350-24028 
Vera Kemperman 08303- 15979 

UIT DE B E S T U W V E R G m E m G  
Uit de bestuursvergadering van 29-9- 1993 valt her vol- 
gende te melden: 

De kascommissie bestaat uit  4 leden, war tegen 
reglementair geen bezwaar is. 

Bij een volgende ontmoeting komen er weer "familie- 
tak-stickers". 
De datum voor de volgende Ledenvergadering wordt 

vastgesteld op 24 april 1 994, aanvang I 1 ,O0 uur. Plaats 
en gelegenheid hoort u t.z.t. 
* Freddy Lenr wil de Genealogiecommissie meer energie 
laten steken in het a.s. boek 

De activiteiten commissie zoekt een medewerk{st)er. 

Prooadijeweldwag 76- 1 
6712 AH Ede 

rTel,: 083ûQ -18953 I 



Uit het evacuatiedagboek 
En dan mgc h a  evacuatieleven van de familie Kemperman in 
Ofburgen m .  Drie families, samen achtdm psnonen onder 
d& in een klein boerderiytie. Wat m m  je aflwrraal doen en 
hoe kom je aan m? 
Er is gem elektrisch l ich~ dus warden er h e n  gesmolten en 
telkens wear nieuwe gemaakt Tabak snijden en binden, hout 
sprokkelen en wilgebomen hakken, kaarten en Mdden ziin de 
dagelijkse Mgheden. 
Antoan Kemperman moet met rijn mager Anmn p Hal 
gaan werken bij de Qrganlsation T o k  Dat is een Bube orga- 
nisatie, die burgers loopgraven, tanlor;iilen laat graven en h u -  
wen. Cluk in de h u n  van het m God verlaten Olburgen. 2hu 
bie? dan ook nog gevochten worden! ~~ 25 december: Kerstmis. Bonn Wet~rvwrt en Huis- 
yen b u l d m  weer de kanonnen. Het water is & en het 
wies, zo hard dat k ijs al begaanbaar is. 
'let Oudjaar moet Antoon werken aan bunken op het voer- 

% d l ~ l d  in Steenderen, Om Mf een heeft hij vrij, dat is de ge- 
woom m@ bij de O.T. Oud en Nieuw wordt gezamenlijk 

met kaarten, poflartjas hakken en b a l b i j ,  & er 
toch nog wat sfew o n m L  
In januari begint het Aink a sneeuwen en stokt het werk bij de 
O.T. Thuis wordt er met dorsvlegels gedom en de vrouwen 
kmlal. Die wek kinderen hetgen bil boeren in de buurr. en 
verdienen zo de kog en brengen soms tam en rogge mee. 
€r moer nu ook op mndagmiddag mor de O.T. worden gewerkt 
en uveral \wxtiliinen i o o p v e ~ ,  mmsgaoen en tankvallen. 
06k de d i j h  wwden--. €r is o e k w e e r ' i e l ~  
Ucht,I lat~~)r$tala; ipppend~doordedynamo~ansen 
fiets, waarop de kinderen bwirrdiemt heibbmi 
Opddpdq 18janwikriigtAntocinKmpemran,naw~ll- 
lende-pogingen'ehiaijk dekansmetwatanderewe&- 
mrvaorteI.5ma aide m en een kar nog eens m ~ e s w -  
v o m  te m, Na een barn mcht in mmachtig repweer ar- 

~~hWesteruowr,w(iarriebijdeOhskomniandaarrhpe- 
swmrnbg krijgen onâw beigaleiding m hun huis Q mogen 

. !djh. Ze vinden een mm@ troep. De kamwvlw opgebrolcen 
en de cahtetdeur over de sloot. De verborgen levensmiddelen 
(oa weck) verdwmen k & M d  en schildedjen Icapot 
~ A i l e s h a d ~ d e h U g e w a ~ e n d e p I n  
de d ì j b  onder vaer gestaan, zo ook de koffers met kleren. 
Ailes was zo nat dat het overgepak moest w~rden in veiling 
Imuanen~Eenkeukemafeleneenbcwik,enkeleoudejas- 
~ ~ p o k a e n ~ ~ n o g n w e g e m m i e n ~ ~ = H s e a  
v i m  Q Dwbe wacht h ons ai mars-- 

van Antoon Kemperman 
Maar goed dat er nog war gered was, want na 20 januad moch- 
ten er geen burgers mew in het Sperrgeble w;rarin ook Wes- 
E(3NQOr-C hg. 
O p d t n s d a g 6 P e l , ~ k h e r w a w ~ ~ m ~ 1 s t a a n w  
gen rondom Olbeirgen onder water. Per fiets 1s Anmon naar 
Steenderen v e m h  om de dokter a halm vaor de, bevalling 
wm het9deIrind.Toen hij rraurenzelfwewthWabam,waser 
a l w n ~ e g e b o m . t s A \ F o n d s i s ~ m a e e m ~ r i a a r  
de pastoor geweest Qrn de baby de valgende dag te lm dopen, 
"sk'lrorad;~ wordt er richting Arnhem st~~Eg geschoren en U- 
phm en andere plasen Z@ g e b o m k m  
Op m a a n k  I2 februari m de Q.T. werkers beginnen 
met her adeggen en versterken van kelders in en bîj woningen 
in de plaats zelf en de omgeving. Er kmen steebs meer bom- 
menwerpers in de lucht en op l5 februari wordt w een me&@ 
dood pchoren door W s e  jachtvliegm. 
Zaterdag 24 februari. Het is verschrik~lijk zaveel mensen als 
er langs komen mw fietsen en handhen, kinde-, je 
kunt het allemaal niet b.kmken en des zwaar bdadm m+& 
tarwe, brood, am+pd%n, wortden, klompen, em. De 
nood der rnwxen is bijronder gram en za komen GW V w h q  
Den Haag, R~werdam, Zew& en brterbi$ Ze $a;vr uan 60sK tot 
imer en ovemqdim bil bur2yem en km, homs in het M. 
Het geriicht gaat, dat er na maart geen mwts meer m de 
Ijssel mag ... 
Donderdag 8 maarl. We djn m het dorsen bij de naburige 
heren. Er d i i n  verschrikkalijk veel V l  's. Ergens hier in de 
buurt s c h i m  re er wel 5 A b tegelijk af. 

wordt verrol@. 
HK 
(Vervolg Wllem Kempman) 

saik **t ik, wij d 4  de bdangr@ate pass& mm: 
WllemwK~~datopnaamwdewedwwja-  

sr*eénhc8stede,w Ia- 

~~. jamb Hcfbers had Malve zijn mmder n a g w e  
dodim Een m dia d h m  stierfa-uwd, de& bsp 

~cleeigen8iwnst iaeimIhocsrndeende 

demifl kjnderen, 
~ ~ s h ~ ~ í j n s n h e t ~ d ~ ~ t ~ l w n ~ & ~  
&vanRun--w. njs Id 



Beroepen.. . 
In ons land verrichten vrifwiltigew op allerlei gebied 
veel en mooi werk. Neem de 28-jarige taxichdfkur 
Remi Kempermm uit Amsterdam. Ais hij maar even 
vrij heeft, zit hij op de dierenambulancs. En daar 
maakt hij soms de schokkendm dingen mee. 

"Ik doe in principe alles, ook de minder leuke en psychisch 
zwate klussen. In veel gevallen ziet het beest waarvoor je 
wordt geroepen er nog normaal ulr. Maar je moet soms ook 
dieren van de snelweg hden warvan alles verspreid ligt Laatst 
ben ik bij iemand in huis gewe- die zelf op vakawe was 
gegaan. Maar de kat had drie weken dood in een bed gelegen, 
Dan ga je dus bijna over je nek. 
Het opvissen van deren die enkele dagen dood in het water 
hebben gelegen, is eok een gigtnttsch rottige klus, De aanblik 
van het dier is niet prettig en alfeswat je aanraakt, laat meteen 
los. k als ik het in het water laat liggen, is het etm -enorme 
bron van besmetting; er is in Amsterdam geen andere instantie 
die het eruit haalt. En bovendien: vaak weten wij n q  uit dat 
soort dieren.informatie te halen. Bij honden kun je soms mg 
een tatoeagenummer vinden, andere dieren hebben een bandje 
om waar war. spgéschreven staat Aan de hand daarvan kunnen 
we de eigenaar waarschuwen dat we zijn dier gevonden tieb- 
ben. Ook al is het geen leuk bericht voor ze, mensen zijn toch 
blij dat ze weten waar ze aan toe zijn. 

Vandaar ook &t we,dgantkh veel moeb doen m een dier 
v o o ~  identificatie toonbaar te maken. We wsen het, zodat het 
bloed eirif gaat, we knmrn~n en borstelen het. Als mansen dan 
komen kijken d h@ inderdaad hun di@ is, ligt het er tenminste 
een beetje netjes bij. Want het is mch een b -blik. 
Ik zat nog op school toen ik nu bijna 12- jaar geleden &j de d i e  
renambulance begon. Ik had indertijd een hond en dk werd 
aangereden. Daar werd s o k  de dierenambulance bijgehaid. De 
opmg w& gewoon geweldig goed. En de mensen vertelden 
het aloude verhaal: "We hebben menseri nadif. Dus toen heb 
ikgesolliciteqd. k kou o bet werken met dieren. Ik 11Og van 
diem. Dgt VS dok de'retlén dat ik ze zelf niet heb, Ik heb er 
g e m  g m  i&mtr. Thuis ben fk gileen om' te eten &n te: 
slapen. .Ik.aioakijd w de W of hier. 
In dg@ h&iik-c@n -mner, waarop ik de dierenambulance 
en &pe;i'&  gen. DUS BIS ik hoor dat er een ongeval 
fs @-rd tif dq-e'Ba.oMëmen zijn en ik& in de burrrt, wil ik 
nog +yd;wg~~~&mnn Kort geleden was er h&gePnrje dat 
rnijnCccllt@z%3~r ,mibis waren. De hond 'waambt-si-wiwe~ 
gempen, was op de een of andere manier naar buiten ge* 

en hij was dudanig agressief dat a de woning niet meer konden 
verhiten, De politie werd ingesemd Ik was er net even iets eer- 
der. Uiteindelijk Mben we samen de hond weten te pakken. 
je komt in de meest rare Stwaries tenecht, k was eens t o e d i  in 
Diema mm kit dat er drie )rert;eei en een kangoeroe uit een 
kihderboedwij waren mmpt.  Een hert liep op de snekvsg. 
Heb ik het verkeer gealarmeerd en geholpen met h a  opdrijven 
van h a  &C naar een doodlopend snrk weg. En m het gevan- 
gen was, heb ik het ui de politieauto in bedming gehouden. 
Ofticieei zijn we gewone privé personen in "gewonen auto's. 
Wij magen niet harder dan vijfsig in de stad, we 'mogen niet 
door rood, we mogen niet over de vrije m b a a n  rijden. 
Toen er eens een haan over een weg heen en weer rende, heb 
ik gewoon de auto aan bet begin van de straat dwaä neergezet 
en zo de boel afgesloten. Mag eigenlijk ook niet ûíñdeel moet 
je- dan de politie erbij Men, Maar daar gaar veel @d overheen. 
Dus je doet het gewoon. 
k mooiste i s  als je-dieren kunt helpen en ze er weer h e l d  
bovenop komen. Ik kan me dan ook kwaad maken als omstanders 
na ea, aanrijding bijvoorbedd het vertikken an ui de kant te d 
gaan, waardoor ie je werk niet kunt d m .  u1 inwendig loop k 
Wemaal te vladan als er weer eens cm onnodig verkeersskht- 
of'Ws'@mikm, m.hond die ze Iw lieten lopen .een drukke 
weg of twintig meiar achter zich terwijl m up de fiets m. As 
m'n dier onder je handen sterft, voel je je zó machteloos. 
De mensen zijn zo eigenuvijs. Hoe vaak ik de mensen niet heb 
aangesproken , in de taxi, lapend in de stad en in de diermam- 
bularice! "Houdt het dier vast, want het verkeer is gevaarlijk." 
En dan Irijken ze je aan en zeggen: "Waar bemoei je je mee?" 
Vaak ock ben je inuen nauw w e  bezig. DM blokkeer je 
dus de weg, Staan ze achter ie te meteren, Je l* uit waarnee 
je bezig bant, ze zien de ambulance, soms zien ze zelfs het 
beest liggen. Maar dat maakt niet uit. Ze blijven h d .  Want 
het is maar een dier waar het om gaat," 

Brqvermlding: 
Weekmdbiilw De Tetegraaf m 2 oktober 1 993 
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U bent w d h  b# () Schoenhandel Herks 

I Eig. E. en J. Kmperman het a&ea van $e bekende merken 
RENATA - van BOMMEL - DUREA 
SIOUX - AVANO - A M  - PICARDI 

St. Jacobslftan 38-38 
6533 BT Nljmegen . sohoenssrulw - mhoenreparatie 
telefoon 080 - W977 Klaar terwil1 u winkelt! 



MET PEN EN PENSEEL DOOR KLEI 

DE LIEMERS 
(Een expcisitie ran Harrie Remperman) Les reej-ik met un kennis 

deur ut Liemers land; 
Van I I september tar en met 3 oktober j.l., vras in huize Vre de majs was al weer weggereje, 
denburg te Westemmrt een boeiende mtuonstetling& zien de boer had alles an de kant; 
van het atisti& werk van Harrie K e m p m .  Hi'j had met zien groot mesjien 
Pentekeningen en aquarellen wn mooie p&ec in Westervoort de vore weer getrokke 
en andere plaatsen in de tiemers, aangevuld met gedichten in en de verte bruune klei 
ket Uamerse d k  lei daor in lange rechte brokke 
Uit het @hele tenmngecaekle m m  b k k  een originele kijk as un linejaal zo strak getrokke. 
op het lm en het iandurhap van de Limers, ook bedenkingen Ik doch toen bi'j mien eige: 
tegen de schade die dit rnilleu kan omlervinden van de eronMni- wat is  dit land toch mooi: 
sche vmni'iqpg en groot Mkmanschap bij de u.moeruig hier- donkerbruune, vruchtbare grond, 
m. Men kon genieten de diepte en k kunennige n'mu gres en majs en rog en heuj. 
m deze meizij di  begdafde mens. Dat ze daor now op p o n  bouwe, 
Het was niet de eem keer, dat Harrie Kemperman voor het hwuzeblokke, saai en stief, 
vdichtrraden haai-mikhoop-aoknietcle-keer de natuur geweldig kneuze, 
zijn. Ais illustrator en tekenaar verschenen jarenlang van ain totur niks meer oaverblief. 
M politieke en andere spaairenten in de Arnhemse ed ie  D'r zin toch nog zat van die stukkes 
het dagbtad "De Gelderlander"'. 

J 
armetierig en veen zand, 

Als dichter d n g  hq in I %Y de Liemerse Poëzieprijs en ver- laot ze daar mar is gaan bouwe, 
schenen behahe in "De Gelderkmder" ook in het blad 'liemers dan verknooi-ie gin goed land. 
lmtam" onder. het pseudoniem l-kmm zijn gedidrren in dia- 't Gekke is dat al die schraole grond 
Iect Bekend zijn ook de gedi&nbundeb "Kettjngspolle tussen toch oaveral in ruume maote is gebleve 
't gres" (dit Mem M & l o m e n  in mb gazon). verschenen deur stadse luj achter 'n buroo 
in 1 W 1 en 'Twe de bujje deur" (wssen de buien door) in 19% tot  natuurschoon zin verheven .... 
Aks schrijver en kenner m het W b a k  is hij nu druk k g  
met het samdlm m het woordentmek " h r s  Didecir in Harman 
W ~ w o o r r " .  Ook & mWiimrinis h& hij zijn sporen ver- Uit: "Kettingspolle tussen 't gres" 
dlend, hetgeen blijk uit de publikades van de Historische Kring 
re Wes~ep~oorc, warvan hij de eindredactie voert en m wdke 
kring hij oOk de bezielende wo&ter is. In boeham verscheen familie drukwerk: 
in 19844en historisch werk wer de verbindingen over de ijsel 
birwestmoorc, tenivijl een eerder werk in 1 378 eveneens m PRINSESSESTRAAT 9-1 1 

6828 JT ARNHEM 
zijn Rand h, TEL. 085-432602 
Narxiud* Is hij de a q p m e n  man om win ons K m p e m n  FAX 085-93g1111 

Jwrnaai de eindredactie re voeren. 
Hq h& ons ookmqe~egd na het gereedkomen wri het 
Lierners Woordenboek hard te gaan werken aan ons familie- 
boek Met een zodanig begaafd s c h r i j j  en illustrator in om 
midden, hopen wij dit tor een frwi resultaat te brmgen. 

voor vrouwen 

's-rnaadaps vrin 9.M tot 17.00 uur 

Instituut voor fysiotherapie, manuele therapie, 
manuele lyrnphedrainage, dispokinesiotherapie, 

sensorn~torische trainingen 

F.H.v.d.Heijden 

M.v.Dinther-Kemperman 

W.verschuren 

Mornrnersteeg 40,5251 l i s  Vlijmen, Tel.: 041 08-44207 


