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Op pad langs de familie 

Kemperman Journaal - ~ P 

FAMILIEBLAD VAN DE VERENIGING KEMPERMAN 

Wie 1mgs 'S Herenwegen. ,a@&ftI @ie 
ziet na5 eas vat. HFbep4&j,w,og pad 
geweqt w r  Het .k& en heb yo wat 
van ans laadje! lm@ de ,dMefm 
m m d ,  B probm steeds 6p de ~IH- 
iNF:g, OV@ E*m@n-~&g@2@3 @ e- 
den en dat is w1 e n s  z# uit de hand 
igebptrtii dat ik uur te Iaaf vaar 

iJmifn &praak w, m &t m,, 
w&., qer iti namlijk nier de Gedoe 
iing om mija f&e te laten waEhten, 

10 

Ja, zo ziet u h& Ls ZQ @ex mig n%et om 
ace t@ w e r b  -;e=, Eter Ba& Waf ook 
h d  bl]zod& is, &%dat j e  meel f i i e  
l ~ - & n n m ,  a@k aF-Es het #me @miie. 
Mer lmrrea b d e 1  ik aak eeht kamen. 
Door d e , g e s p s  die we meren komt 
er heel vel ap tdel en dat is echt heel 
wat MW dan ooit in hek boek Perechr 
zal &men, De verhalen rnn3&n te lang 
Wend  het wu er meer als een roman 
ui$ gar3-n z&t dan aïs een geschiedenis- 

- 

dat er veel b o m  tafel komt wat men 
z& in @erstg instantie v~gete t~ '  was, of 
mIfh rraoit g ~ t a  h 4  e& nu. van 
broer af zuster hoort. Voord de jongste 
uit een gezin weet meestal niets rot niet 
veel van de jaren voor eijn g&oo& m 
de eerste Meuterjaren. Maar nog fljaer 
Ss het en dat heb ik M i e  keer mee 
g t m a k t  , &r een e m .  waarvan de 
d e r  woeg overleden wF nu heel v& 
over vader en het gezin was* rader 
opgegroeid is, hoort. A l s  j e  vader vroeg 
werydt kan hij je inlpom niaQ @w 
zijn jeugd# zijn ouders, bmew of !imitm 
verteUgn. Jk weet daar alles vm, want 
mijn vader (zoon m Bernapdw en 
Barbara van Loon) Marüen AG. g&. 
41M995, is overleden op 2-1-54, toen ik 

"het is heel bijzond@r, 9 jaar oud ms. Maar daaraan vooraf- 
gaand had &j lange tijd in het zieken- 

zoveel faxnilie te Ikgen lcamen buis gelqp en wad hij iri e n  S~II~LSO- 

- ~ l i ( l .  , - -.\I\ A I b'i e 1 a _.  
fhrn  verpIagd, P moet dan ook h-g 

-- .fib-&g eigen. -kVen $$@de 

mifw vrindelS,$ce b- had. ah 
w a l m a g  ap mun vraag riaar de weg, 
mij,@~-4e kuze gesteld: WET de au* 
Weg. &W@tior. FQj had aiieen ver- 
getede ee- dat het mooie binnes- 

-- door weggetje een enorme amweg w& 
en ais je1niet bekend w=,.@ keel ma- 
Wjk %e~dwablde. Nu h ) I&stcn_~a- 
men ze er acht. dat ik dus ~ n i m a l d  

u w a s ,  mmliet waswelde moeirevvamä. 

boek (mimihie e.n. idae wor later) 
maar wat v& kxiMn*gt-ijker is, er kmnm 
a& wei &n@en ap tafei diti pri* sij-jjs 

en n.Temn ttn-Mijwn. Ai pratend @ar dat 
vazelf, dat komt denk ik aok daar de 
&&e 4fea dle er a l q d  is. ik beloof dan 
axrk &tijd m s t  de betrokkmen een 
Hadj& re ritwen voor het pethaai verder 
gaat 
War verder heel erg leuk is, L temaken 

- P 

rantes en ooms eens opp~eken. (li= 
tantes en ooms wilkan j,* mij jullie 
&essen Esten w&n, dan k m  ik cm- 
tact metjrulWe opnemen) 
Wat mi'j wdhed erg:spîjt 5, dat ik niet 
zo v a  mensen heb kunnen bezc3ken 
als ik wei gewild had. &hoop dat dxege 
nen aie ik beloofd had van de aaner op 
te zo&a  mij dit wgevien a (zhnug 
een afipraak niet mlj Mlen maken als 
ik ze benader, Oak Iran ik nog steeds 
deuwe aàressen gebruiken, ik kan dan 
betis combhefen, w a t  anders ben ik 
veel te veel InlUmerers Wjt per verhaal. 
Nogmaals, ons landje is erg miI maar 
benzine is niet gwdk~up. en we Willen 
Het EG& wel betaaliaar h a u h  
Binnenkort ga ik m$r~ kinderen .m 
kleinMnderen in Austrdie apz~ek.en en 
ik zgu het kuit vinden a l s  ik dan mis- 
schim w& Empemmnm aldaar .WIJ 
kannen intervimen. ik z% m&wKën, 
wan't VQOT ikmand dje 'tíamm.8;'naoir is 
geweest, Is hst mbschim meilijk vmr 
te  @tella, m m  de &tanden &ar 
bghgbrtijk pmr en her vervaer i s  vele 
maflen moeilijker dan hier. ER openbaar 
vqo,er !mort mor mij tot de .aarnage 
Qkhden daar er bij mijn dochter van- 
dam niets gaat. & zai dan altijd eerst 
mes-de a- go'n 50 km yvembratht 
moeten wordeb. exi weer opg&aald en 1 I dim ben ik nogamaar bij een.heiasrsi 

1 1 tioa Y O ~  bu&eivaer -en moet daa 
eerst nar ndeibeme voor e a  echte 

1 min of bits verbinding. Dan is het nog 
maar de waag. o f  ik dan met finenhaar 



Dwe stdîing geldt nog steeds, erBW is 
oaair wedim d m  ome weitvaam b 

Rittenopvang in de Kattekop 

dm- r , .- 8 ,  

Ei[eta%&p W-it ha@gm& en ' W i s  mmW&{dnrlFdne ~~W 1áKeabp 

~ u m p t a z m d e r a n d ~ & ~ * ~ ~  
'a@tw4d a!@@ mk Ook eea 9fsgf .*&en 
~ d e d e t l * O p W  .Andm:-- !mg 
riegeten en &ooien de h een âoos geplaatste idmebsfn'@$ w_aper .&d@j&wq@-ib 
vuiinismeainer. Ooit heeft Bmi een htie kunnen redde&&t-b3ia&%tPiEde m&& 

L 
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&e2rr&w& aiaBdean~k 
0adat:ie &vond* m +imd&W~eustEn W t  m M,d'@m &%~S&W 
trind~ m dit mg makkemt ükufa, a m @ , w ~ & $  WJ- -~~@ BB 
banka3g~~pGom @dip* te worden. - 

- 8 - t 
. - - 

H*---&- . - . . 
* t b e @ - e e . ~ ~ e a n d ~ e n r d f @ w ~ i ~ ~ ~ ~ g o  
gQde d m  va&2 &lhikqjes te viaden. G e W @ % ~ & - ~ ~ ~ ~ c ~ & g e l ~ , ~ ,  
ft,& iáiit ~ien a~rrt:aï karn. met manktmefirn of met een er$$ achuw bakter, In- 

Wam- aan h ~ t  iichaam de juiste me- 
'ding de juiste h a m  
@ & @ w & @ c u t ~ d p a ~ t o t F e n ~  
~@mndh&d. 
baar onze m d i n g  $@e&;xnw b- 
w windt *-taitnd&r *is w &Be& 
tiHe v a d k j p c m  Weir a! 
$ffi%ge mffen m irm+oea bimen dsbil 
mqer hei g@& m. d Ta- dWq -* WjM & - 
mitllw-ema- 
m, mddjam, de Wm,-tmtmr& 
b18  rokea, hBe ,  tbc m vlele 
,;iadipremcdme ~ r n d ~ ~ .  
D& djn enkek w w d w  van vftami- 
ne; m ? s w  %m?xsW. 
Helaas M -e idi 
& w % e % ì & m e a a U ~ . .  
De OrthomoleculaCre voedingsleer Is het 



o M ! m o & n .  Want niet alleen kost &t? R h i  mom wel tijd, mk finm&&l 
ffibet--m een behoorlijke ader Ia-t;$ti, Mmaak-mtldm6bacF m. abSofu%'ë. must vCror 
jangifkatjes,- kost ai snel za'n fl. 30; pa llrmh&, HierBij Iwmt dan nsg-áe normale 

_ 'trcreding* katrebaidcarre1s, k o ~ j a ~  vI~oiemprays m -poeders ea gûmonmaaksnidde- 
lan. t"ePder hebben veel &tem &e binnengebracht wordm medische v @ r z o m  
naai en home1 de &rhthghij de di&enartSw bet wat goedkopere asieftarlef mmt 
betal , gaat het bier toch mei?s€aJ Bm hoge bedragm. 

G 
% 

Ebm;cfCle o E i  
Ben deel van cIk f t a d &  weet aEï bij elkaas re scbapm-daor zelf zuinig h leven. 
Vakantie, bijuoorkeld, is er voor iiaw niet bij, ook ai niet omdarde v&xq&djd juist 
de: periade is &L de meeste kltteas wordRn binnengebracht Esams wel Za!). Een royale 
@ft m een. wat oudezeaouw stelde haar b staat om een bmodnodige couveuse aan 
te scttaf?en mor dé heusfes arider de kittem. MW Izet blijft een Situatie van moei- 
lijkmad kmen. Vandaar dat ze van haar kittenopvang een Stichting heefr gemaakt, 
met de toepasselijke naam *stichting ICr\ttekog". 
Een ider die het geweldige en broodnodige we& van das cticIitx9g wíf steunen ea 
er voor M mrgen dat haar opvmgctiin~m krm blijven bestaan, clie kan fijn of haar 
gi f t  a~anrdcen op het gironumm dat onderaan dir zmdkel h Qpgenmea Aíle 
kleine beecjes helpm en vergeet niek meer opofferm dan ham huis, haar gdd, haar 
vakantie en haar @d ie voor Dini I&mpernrafi onrnegelijkl 

~amijs -;d 
bt;o~s%t bqq&,~ir$-n~g Q@wan@jke, tip yoor dt@zimLvatg Icatteh Katten ~ j n  nm 
-al W t e ' s h  en niemand weet va& howe61 ~alcwnelingen een wille- 
lauiige kat @ijbens een avondje uit he& gezo~gl.. Wees dus vemandlg en laat uw 
W ,st&lWrn af.cammim. 4Ys hesge.~exaw es ,g&t-.rillet daar en het kan p t e  
giliade m mrdrieE.uaorkomenI 

W m e w  cl het w&k ~ a n  dé Wch;tiq Mattekas Wt $team, dan kunt u uw gift over- 
maen  op: Giro 6391670 name van: Stichting Kattekop, A m s t ~ m .  

fllit. * i ì i m r ~ n  Arnhir lnnr~"  Am~t~rilam irs 10 nr. 3. n k n h ~ r  '941 

cmum: 
'n Dochter: Pistl.id .Maria Jiw@ina. 
Dq&ter van T m  en Maria Mempaman, 
De Ramolen 4&, &!P2 NA Westersraort, 
ZOju3i î9a4. 

Kno~p liet in j@sr$n; G@bores&&bmn J 
Dries Adriarte, $8 jjiru 1994. 
Zoon m AsPid de Graot en #dl K a n -  
pemran. Bmmjjë ~ a n  M M ,  Twa en w. WdIem van Qra~&axil45,831$ CR 
's-H~rragenbosclr. 

J a p '  WiiheImu8 J@annes. Foon van 
wben W Bitff h=an-Man&m 
en kcfeqje van R ' a t m t ~ ~ ,  ~ f ~ ~ ~ t  13, 
6693 D2 Gepdt. @ % D W ~  i s  
Z8 s e p ~ ~  W 4 .  

0-m 
m&@m Wdhelmina Pelgrisn. editge- 
note van N m n i r s  Johannes %mp- 
man, Gaanderen, I juni 1994,IO jaar. 

Brneder Eghrdim 3QtrnpenölanI, missic- 
aaris van MiU Hili, Huize "Vrijland" 
Oosterbeek, 3 jiill1999,78 jam, 

vervolg Z.O.Z. 
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Broed* 
T h e o m p v  

. *@m r '  -)-,r' < L i l l l r  . - q  

In hitize Mijland in OoaeFbeek Is 
broeder Ephrálrn ,@he~J Kemperrnan 
ov&ieiienX. 
Broeder Kemperman wad op 15 juli 
1915 in Uift gebaren en na zijn mm- 
taire dienst en een baicka9bge in 
Winterswijk vertrok hij meer dan 
vijftig jaar geleden naar het lElooster. 
Op IS augusru.s 1944 volgde de pr& 
fessie. w m e  hij z3& voorgoed 
verbond aan de camgregatie van de 
miS$iwi.de MU1 Hal. 
Voor deze arde werd hrotxier 
Epbratfm in f946 ufAgezvnden naar 
de missie vari W o k  in ~ & n ,  Tot 
1%4 toen hij met al zijn c&egats 
werd uîtgmemn, genoot; broeder 
Kemperman slechts edele vakanties 
in zijn vaderland en. e;rtboort:~taa.~ 
wt. 
Asnsluîr~il WW bij nog tor 1981 
actief in het kims-rk, van Mil1 
Hf11 in hutze VrijIdmrC; éaaraa,&nCioT 
hij op deze plek v& %@I 
mwenk~mtxg de 1 ~ w s W n g  
van broeder Rempwman, diaytbaar- 
heid aan de f$vmmmrkp m mt 
name die! pa? KoQok ep ui .lame 
f a r a  V= ~ ~ ~ ( E U X I ,  30~1 ha 40q.h 
ppfes~i&&Pmdwde; W q g  in 
díe mbebbid mrirtWb&&t. 
Broe4er ?ikmpena was g-e 
tijd o v % k  z& De I-grsbis 
QQM '7 juli om df urn plaats 3n 
terbeek. 



Kemperman krijgt geen minuut nist 
Van onze verslaggever Giel Hendvix 

AKEN - Gistermiddag kon Prank Kemperman eindelijk een zndit van verlichting 
sIalcen. Het 57e CM0 van Aken was vlekkeloos van start gegaan en daarmee kon de 
Nederlander tevreden zijn. 

Niet dat hij rampen verwacht liad, maar spannend was het niettemin. je zult het 
maar voor het zeggen luijgen aIs 39-jarige Nederlander in een oer-Duitse organisatie 
als die van Aken. waar een van de eerste vragen die men zich rond de ALRV (Aacben 
Lamensberger Renn Verein) stelde, toen vorig jaar de benoeming van Kemperman 
bekend werd, natuurlijk was: Moet dat nu een Nederlander zijn? 

Wisseling 
"Daar kwam nog eens bovenop dat het oude bestuur, dar me gevraagd had, in 
november varig jaar opstapte en ik dus te maken kreeg met een heel nieuwe club", 
aldus Keiiipcman gisteren. 
Tijd om adem te halen krijgt hij amper tijdens het CRIO. Voortdurend rinkelt zijn 
zalctelefoon of pieper. Overal wordt hij gevraagd, voor adviezen of om knelpunten op 
te lossen. "Een gekketthuis", zegt hij lachend verontschuldigend als voor de zoveelsee 
keer het gesprek wordt onderbrokeir. 

Loa pbaan 
Hoewel hij pas 39 jaar is heeft de Oostnederlander al veel meegemaakt in zijn loop- 
baan die grotendeels beheerst is door paarden. In 1978 lwam hij naar het zuiden, 
naar k o n  Melchior in Zangerslieide. Hij was toen net 23 jaar oud, D a m  verhuisde 
liij naar het proefbedrijf (paardenfokkerij) in Schinveld, werd manager van de voet- 
balclub MW, bedrijfsleider van de draf- en renbaan van Schaesberg en uiteindelijk 
vertegenwoordiger van BCM (paardesportn~anagement) in België. 
In die jaren was hij betroldcen bij de organisatie van onder andere Jumping Indoor 
Maastricht, wereldbelenuedstrijden (inclusief de finale in San Dlego), EK's en andere 
grote toernooien. Nu nog moet Iiij zijn aandacht verdelen tussen het CHIO van Aken 
en de WEG (bet hippisch WK komende zomer in Den Haag). "De job in Den Haag had 
ik al toen Alen mij vroeg. ik heb her kunnen combineren. Maandag, na Aken, ga ik 
twee maanden volledig aan de WEG werken. Daarna neem ik een week vakantie en 
stort me vervolgens volledig op mijn werk hier. Contrameel heb ik laten vastleggen 
dat ik nog een ander toernooi mag organiseren, het JM in Maastricht". 

Contract 
Het c(ontract in Aken loopt vijf jaar. "Maar ik hoop hier langer te kunnen blijven. Het 
bevalt-me uitstdzend. De samenwerking inet het nieuwe bestuur verloopt intussen 
vlekke1oas. Hier werlzen vijftien mensen in vaste dienst en naast het CHIO organise 
ren we 30 tot 35 evenementen in de hol naast het miterstadion. Ik ben blij als ailes 
achter di? rug is en ik weer eens een avond thuis kan zitten. Daar ben ik onderhand 
wel wqer eens aan toe na al dat jakkeren en jagen", aldus ICempeman die deze 
dagen blij b met iedere drie minuten &e hij ergens ongestoord even in een hoekje 
kan zitren uitpuffen, 

(Uit: het Brabants DagbJad van 25-7-1994) 

I 
Adminfstratie- sn 
badr~>fsadviesbureau 

f0 li obuv. mw. t. 1. J. Kemperman 
Wardstraat 59 
6681 CH Bemrnel 

telefoon (0881 1)  b 51 32 
telafax f088 I 1) 653 67 
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VERVOLG OWTUBDEN: 
Benny Kernperman, echtgenoot van 
Nelly van den Boom, 61 jaar, Ulft, 13 
juli 1994. 

Wilhelmus Hendrikus van Kampen. 
echtgenoot van Margaretha Conelia 
Kemperman, Breda. 7 september 1994, 
74 jaar. 

Liselot Kemperman, dochter van Peter 
Kemperman en Petra Herbrinh. zusje 
van Joris, Arnhem, 28 september 1994. 
Zi j  leefde  slecht^ drie dagen. 

Hendrika Catharinri Wenneker-Brek- 
veld, 85 jaar. Corr.adres: Kernperman- 
straat 28 te Ulft. 

Eerste "homohuwelijk" in Raalte I 

Door clkurav dr rechterhand $ geven bevestig- 
den Tnvsten ICeempcman (31) er1 I-Imlc Reins 
(34) gsstemiiddag in het gemeenkhte~s het eer- - 
ste ''hornuhuwelijk' in Ralte. 
De publi~keli jh bevestiging had plunts door 
z u c t h o ~ ~ d e ~  C. Pierik. Hij noemde inschsjmng 
van beidril in hel relanevegister eeri h e s t o d - d  
scke gebeui-lenis voor Rmlte. Het htiwelijk 
trok ved belailgstelling. De werkgroep Raultr 
van COC-afdeling igssekittrele velwacht clac 
Ineer homo's hufi relatie gaan bevestigen, nu 
To~s len  ei1 I f ~ i i k  als eunhn gzlbwrk maakten 
vcrn het mede op uandrang vun Izen geopenlar 
relariergistel: (Foic): GPrard Vrakkind 

(Uit: het Overijssels Dagblad 
van september 1994) 

Wassen Koelen W e Hl-FI 
Daar moet 'n expert bijkomen. 

%L 
- @ TOLSm 

Utrecht, Twijnstraat 46 - 48, Tel. 030-319916 
ir 



"Een oude radio is maklcelijker 
te repareren dan een nieuw apparaat" 
Vnor Edwin Kemperman (29) zijn oude radio% zijn lust: en zijn len, Behalve het 
opknappen mrt toestelhn ait de jaren zestig, legt de Westemasrrerxkhtoe ap het 
verzamelen van milia's uit de M g e r  jaren. Zijn oudste beritting stame uit 1932. 
Vooral voor dit 'ouâje' heeft hij een zwak. Want hij spelt nag als de beste. Hij is 
helemaal in arde". Edwin tmts. 

- 
Edwin Kemperman uit Westemort 
verzamelt en repareert oude radio's - 

Edwh Wperman-gebo:ren en getogen in Westmom, hainnart zit% bet amraan 
wn djn.hobby nog @ed. Edwin: "a heb een motorische handicap en kan daardoor 

d mijn handen niet acht &=d &ebntiken. Als kind z 4  de d @ E r  f dat ik em bobby 
mapst te krijgen waarbij ik mijn handen m mers goed zau Wnnen trainen. 
Die h#+@ h@? ik bmiéldPls w d  gwr*i&n." 
"Mijn ouders hadden vrneger een huidenierm&kef. Veel bmdschappen werden bij 
de mensmrhuis bemrgd: en ais klein jochie ghg tip altijd mee. Am deldaten vroeg 
ik dan of w nbg oud $PUI hadden: ~Iektrische apparaten die ze toch nlet meer 
gebmíkten, 
Binnen de komte keren had ik een averv1-aed aan stri9kij9iem4 kaffiezbpparaten, 
stofzuigers en radla's. Daar rommelde ik dan wat; mee. Jk ha@& ae uit elkam+ Dat 
had-ik niet h&@ w -P, Wam@ mij@ %der 'deed' in alJIaePr~dip'sdm 
@n- vc~&ePde WOT -r&$hd p gered gewekt door dorpsgenoot Wllem - 
Teunissen. - - 
Edm& h-a zich: Wiüm hard hez w f l - 4 ~  van oyde rri4io8 @s hobby. ik 
leerde h m  kmen  toen ik vijftieai was, Hij W h  me enthousimt en nam me mee 
mqm;rubeuh van de HVEB (rshdmlan&e Vermiging piin Historische Radia'). Daar 
IniE jcmiìen, kapen en nieuwe idee& opdoen, V a a f  die Wd ben ik aUm met het 
yerhelen van radio" verder gegan." 

átemperinan tooat erfthomiast ihjn huidige bezittingen, waamnder zijn oudste 
radia, dìe uit 1932 stamt, en een zogenamde "Volk%r&dia' uit de Hitlertijù. Hij richt 
zich mht nme op het verzamelen van toesteilen iran voos en net na de oorlog. 

b- Heel verrassend blrjlct ook een originele juk-ban anderdeel uit @ maka v w  aiJn 
collectie. 

. E d W  repareert eveneens aude radio's. "Ik h& ia -mij& #$rQIast$ e!aQrrsi reel MP 
sreM staan uit de jam zestig. ik heb Inniddels- wel een ma&@LW"4wdL dirs 
mensen weten me te vinden ais ze van hup oude &W.$o. $##k& $4 @z Ga 
'n radiozaak heel ved oud spul gekregen. Op tw&& piawerdrrg sta fk dm &&t-die 
opgeknapte radia% bijwarbeeld op de r o - e w .  Er zijn toLh altijd liefhebbers 
vom. m& je weten." 

Kmpermaai. &e in het dageijjkrs leven & zw&m~adeMjzer in Arnhem werkt, heeft 
nooit enige EechnischeopIeiding gehad. 
Beschel#en zegt hij; Te mgiet nmmIfjk wel aaig-nisch iazicht h&bm M a a r  het 
is ook zo dat eea  mde radia m&eIijker te rep&m is dan een deuw apparaat IJie 
audjes aiflen to&bpler in eIkaar." 

Edwin 3s vooriqz& mg-@& uitgekeken in de w&-; "Er is m $gW& veeI. 
DUS voorlopig ga ighhktkl  dag^ wet vernamden. %Iawig het wel een dure h-, 
dus ik moet me af en toe we1 inbouden." 
Eijn alIerpotsre wens ligt echter op een heei Bader 2 ~ r e i n .  m& -;zJ, &ren naar 

bepaald suort oude auto en w1 een Peugeot 4& uiE'de-e in$fm~d~.  wil 
ik dan helemaal rilt elkaar hden en spknappen. M m  dxt is ewn&ftghs &n mame 
uitgave. mb.& een wens B i e d  jaren leeft en h ~ W l  het nog t614kOmsbm&ek b, z$t 
Bie weils o&ew uildgmm", aldus Edwin K~mpemian. 

(Uir: de WPStmOCt Post 845'94) 

Deji~tnfftle Rm~emsa~&melism uft EI& 
Foto uit de ~-?m?gt?r jam. 

Lihksbuven: h t ~ n i a  Grada Fonnie] 
geb. 142-l241 
Rechtsboven: Crada Mechtilda (Ger) 
g&, 3-1-1944 
mda: 
I. wfielrnixia Maria (Mientje) 
@?b. t 2.8-1935 

2,M-js ~~ (Thljsf 
g&iica'~+us2 . . . ,, 

3. Martha M m t a  (Thea) 
geb. 14-3-1448 

4. hg5adtania {Riet) 
g&. 1&3-1937 

Edwin Xenznevman met 2iiiin n11 de radink 



De bijenhouder in de beroepengalerij 
VERVOLG 

In 1842 laat Hendrik Kemperman uit Huissen Stad vastlegggen in de huwelijksakte 
van zijn zoon Ccrardus dat hij van beroep is .  N.a.d. schreef Thijs 
Kemperman een verhaai over bijenliouders. U leest nu het tweede deel daarvan. 

Vooral in het voorjaar werd er zorg gedragen voor voldoende voedsel voor de bijen. 
omdat het aanzetten van broed veel energie Icost. Dit is van belang voor de imker, 
want niet alleen verzamelt een groot vollr veel honing, het wil zich eveneens splitsen 
zodat er nieuwe volken worden gevormd. 
Tijdens de "zwemperiode" brak voor de imker een drukke tijd aan, want hij moest 
voorkomen dat de zwerm vaor hem verloren ging. Reeds lang hebben allerlei bepa- 
lingen in de geldende wetten betrekking op liet eigendomsrecht dat de bijenhouder 
al of niet op een zwerm heeft, zodra deze zijn eigen terrein heeft verlaten. Van groot 
belang was dat de imker zijn zwerm volgde tot deze zich ergens neerzette, waarna 
hij hem met de schepkieps trachte te vangen. Deze schepkieps is een Idein soort lol.f, 
zonder vlieggat. Was de zwem gevangen dan hing m a  deze afgesloten met een 
doel<, tot de volgende dag op errn koele plaats. de bijen werden daarna naar een 
nleuvve korf overgebracht, 
Op grond van de gedragingen van de volken én zijn ervaring. w i s t  de imker vrij 
nauwlceiirig wanneer een volk zou gaan zwemen. Van zijn kennis maakte hij 
gebruik om zijn volken als de tijd naderde te "jagen". Dat deed hij door een deel van 
het volk te bewegen naar een lege korf over te lopen. Op die manier voorkwam hij 
dat een volk ging zwermen. In de "oude" korf bleef een d e 1  van het volk achter, 
inclusief zich ontwikkelende jonge koninginnen, in de "nieuwe" korf kon de oude 
koningin met een deel van haar volk opnieuw beginnen met het inrichten van de 
korf. 
Op het moment dat in de "oude" korf de eerste jonge koningin was uitgelopen, wer- 
den door de Ernlcer de overige lconinginnen, ook die nog niet waren uitgelopen, ver- 
wijderd. Dit om nazwermen te voorkomen. 

Voor het verveer werden de korven "opgedoekt". dat wil z-eggen de open onderlcant 
werd afgesloten door een van touw gevlochten of jute doek. Als tegen de avond ook 
de uitgevlagen bijen binnen waren, werd het vlieggat met, bijvoo~breeld, gras afge- 
sloten. 
Voor het vervoer nam hij een riem, met aan beide zijden een haak. Een liaak maakte 
hij vast aan de ene korf, de tweede sloeg hij in de andere, dan legde hij de riem over 
de schouder zodat de Icarven respectievelijk op zijn borst en zijn rug hingen. Met zijn 
handen hield hij het geheel vast zodat het niet kon verschuiven. 
Een iniker met wat meer volken bescliikte meestal over een imkerlauiwagen waarop 
zes tot-tien korven tegelijk vervoerd konden worden. 

Z.O.Z. 

den &kt 

V a  den Hurk en 
MarkKempeman 
achterhalen Mol 
In een zinderende clotrande urn het 
Gelders damkampioenschap hebben 
Car3o w den Hwk en Mak Remper- 
man hun twee punten achterstand op 
koploper Odin Mol weggewerkt en zich 
naast hem aan kop genestef d. 

Hrit trio gaat m de Gelderse titel spe 
Ien. Ze zijn reeds zeker van deelname 
aan de landelijke hahe finale. W m r  
Gelderland vier plaatsen hijgt toebe- 
deeld, zitlien ook Rrry Kemperman en 
Mchad Palma achter her bord moeten 
vmr een barrage am i$& pIaats in die 
W v e  ñnalc, 
In de beslissende ronde werd niet aan 
alle borden vlekkeloos gespeeld. De 
spanning vergoedde veel. Carlo van den 
Hurk ging op jachf naar winst toen 
Odin Rilal een dure dam eam; de speler 
uit Wamel maakte die buit en hield e e r t /  
technisch gewonnen stand over. Da& 
Edd hij het hoofd lael zodat Mol zijn 
eerste vefliesp~j in dit kampio.en- 
sch-ap ked. 
Dat uverkwam ook Miehael Palmer die 
een passieve partij-opzet door Mark 
Kerngeman weerfegti zag. In het eind- 
spd ging de jongste Keznperman recht 
op zijn doel af. 

R if@&@' k 
Mark h p e m a n  (EIuSsmj 0-3 Rfrn- 
pemari (IIulSsen).Gerhard. van %mpen 
(Aaiten) 1-1; Hans Ladm (l+XjmepnE.PRso 
Fennana (Doetinchem) 1-1: EwFt van de Po1 
(Bmwald)-Marcel Knipper (kalen) 1-1 en 
Carlo van den Hwk ~arne1)Qdin Mol (he 
rinchem) 24. 
Eindsitand: Van den Hurk, M. IIapernan en 
Maf $11; F.&mperm;ur en M.Paher 9-io: 
Knipper, Van Kampen en Ladage 9-9; Fenne- 
ma 9-8 en Van de Pol 4.2, 
De barrage bm de titel gaat tus~m Van d ~ f i . ~  
Hurk M.Kempenman en Mol. 

fZJit: de Gelderlander, juni 1994). 



De bijen werd& 's n.adlts vemrw. FPët wa% dm We1er dan d a g  en het dtlrijd 
t>es,taande gevaa~ Qat de woat@ gouden topen" was minder graat, Dn;Tq@- 
N* in de korven mag namelijk noch te b g  aach te laag zijn en wardt dfiBei nm 
mde rimstm6ighedkn dgar ate'W.jen M o p  peil geboadm (1003 M e n  en ydel%g 
van. de ~leu& w d a o z .  de lg&t U r d e e r t  en wfdt fterver& Bar kt &lahen 
w het vlieggat wrdt IueEimemxt omgeIijk, terwijl de door de réts,omtig 

Bijen* exbra w-e matwW.Iea.-&lg het te warm wordt in de korvea. 
sme1.kn de raten = v l e t  de honing uit de kmf. 
Zodra de h m  op de stdplaa$ waren ikangetrornen, werden de vlieggaten open 
~emaakt, mlat de bijen zich in hun nieuwe omgeving kanden arirSntma Pas als de 
bijen na enkele d a k  tar ntct waren ghrnen werd de awgebfachte doek ver- 
wijderd, . 

Aan het eind van het seizoen werd er grnagst. Daartm waden de "marste" valken, 
dil valken die de meeste hanhg vazamdd afgeslacht. Men slarhlxe de 
wasti? volken omdat 09 die wîjze zowel nwgdìjk haning werd verkregen cloor kt 
vrnietigen inip een win aantal volken. B ~ v a d i m  b h f  uit deze korven  el 
miveel honing over dat daarmee de kleinere vo&m gedamde de herfst en het VQOE 
j a  bdgmd konden W Q ~ ~ E I I  vovr zover datxmcüg w% 
Vwr het aMachtm .gr& men een vierkant p;ar fbw ,ongweet 25 rentimer ae:p in 
de gmad, w@ ee&zwwellaPje op een stok& w d  geplaatst. n4eS khfp.vaa een 
tondel werd de mmtr&pt aangestoken, waarpa de ap@wlEie korf m'en het gat 
werd gepaaam E&bijen kwamen om dom de vei.sWmde &map, en wm4ea pit de 
karf g-ud. Hierna &acht: m m  de 1c0rvm naar @n Wienvfij om de raten ~ ~ e ~ ~ * f ~ &  v m &  djn V O J ~  
las te snijden w . d e  korf. De h&& sorteerde -p in blanke-en dorikere raren. De op Mjge. 

ratm werden als fafenimiag veekocht, De danken? ram, die voosdien dienst 
)iR &en gedaan aïs braedraEen, wa&ldet als aabniag  re verkbprn. De bclniag 

r q 0 ~ 8 t  uit deze raten warclen verwijderd en Wam dan vbeihaitr- in cJe h d d .  De 
mien werden da&a~-met een stok fijqzps~ampt, De haniirg zakte na  erl loop v- tijcl 
MW bgneden en kon via een aapgat worden gewonnen. Evenhrrele angaechtig- 
heden u&kn er,Hie$deb'eea zeef uitgefilterd. Z % m . U i e w h  
Bij grotere ho-eden m t e  men gebruik van persen. In H.urS$en werd ia de tijd SchWm en gwn 
van Hendrik de Gelderse schroeers voor dit Werk &e:bWt. BiJ deze p 6  werd de mriak &him m mm. 
schroef asng&aaid met e& boaten handspaak, v&-d U L M g t e  . . naar g e l a g  de 
zwaarte van het . n  - - Cestrmag~~ titil hi% WC@ 

A. 'h ~-~~a~mqwbs gwed 
Tot slot I w: - I 

&en kub w1 dochters 
Al met d wss het hwderi~an bjjen in de tijd van Hendm K i m ~  een tijdroven- ts tein kcelder val ntur ger. 
d.e b+heid, 
Haar Ww&isj.~%jKheia i$ h;lj geen bemeP%r$& &%t,, hwdt tiJ.d&jk. BQ 
bet tqmen yan zijn 20013 k a d a s ,  in 1842, geeft w qJsibrafq bijgnhoxldet op- Bij 
zajn dalijden in 1856 wordt door de aangever tabaksplanter ah b o p  opgegeven. 

= In hoeverre hij zijn tijd heeft besteed aan zijn î ~ e r s p x ~ j L  is niet duiddijk, 
Vanuit ódze tijd gezienhebben wé de neiging &t vecLeden te idediseren. 
Miss&@ W.erde B ~ Q W  omdat hsj het omgaan met & natuur in het algemeen 
en bijen in het bijzander interemt: wnd. W$,arschijnl$ker is echter dat de lage 

L apbrengsten van zijn "hoi%tede* hem dwongen tal  het a a h n  nslr dimiafl- inkc- 
membrom.  

Ais de kindeven klein @n, 
k a m  a op w tetaan, 

maar tab ze gwt zijn, 
waflm %e q uw h@% 

D vadfr spaart 
m de 2 0 0 ~  vwtem- 

Ingrid Kernperman-Stoop 

Drthamoleculair 

vaedingsdeskundige 

Cevest2gd: Rob lkmpemaxi 
Huisarts 

Spreekuur volgens afspraak. 



Uit het evacuatiedagboek 
van Antoon Kempefman 
SLOT 

Op woensdag 4 april 1945 bevindt de familie t h p e r m a n  zich met vele andere 
mensen in de kelder Van de naburige boerderij. h t o o n  kemperman schrijft in zijn 
dagboek: Wat we allema& hebben meegemaakt b verschrikkelijk en met geen pen te 
beschfcjven. ik heb het ook niet meteen en precies van dag 'tot dag op kunnen 
sehrijven: We hebbm aanhoudend onder Engels granaamur gelegen en het ene 
huis na het andere om áns heen brandde af. Niemand durfde uit de kelder om 
de kmien te voirrea d te m@lkn. Alleen bij hoge nood ging men naar de w.c. De 
miîeaîileurkogels vlagen links en rechts van het kerderraan. Een granaat belandt 
door her dak van de schuur net boven de W.C. Aiie$ ts een en aI stof en rook, Later 
melken Duitse saïdatm van het rode kruis de koeien en kaken meìk mor de kinde- 
ren. Telkens a ls  er weer gra~~laten vallen vluchten wok Duitse soldaten in onze kelder. 
Vrijdagnacht .om hdfvlef kri~gen we bevel de kelder re  terl laten en gaau de Duitsers 
erin. Itet i s  evea doodstil buiten, een vuurpauze en wij vertrekken naar het darpje 
Olburgen. enkele Wameters verderop. De pastoor wordt uit bed gehaald. de lzachel 
aangemaakt, thee gezet, Wu: worden in het enige c& ondergebracht. Maar ook hier 
komen stee& meer Duitse soldaten. Di, zaterdag T april w r d t  begonnen met het 
graven van een schuilkelder. Zondag vdIen er voItreRers op de kerk en enkele hui- 
zen. Om half negen 's awnds kwam ket bericht dat we om half tien Olburgen 
moesten verIaten. Grote consternatie. Het nodige bij eelkxar gezocht: om mee te 
nemen, wat draagbaar was. Kieren over elkaar aan gotrokken. Etenswaren in kussen- 
slopen over de schouder, manden nissen ons in, wenals de wieg met de baby. 
Midden in de nadit een l a g e  rij met het heIe dorp. koeien en paarden per pont over 
de qssel na* Dieren. Daar ~veniacht in een school. 9 ApriZ overnadt in Soeren. 
10 ApsiI bij de evacuatiepost in Eerbeek. Van het Rode Kmis en de gaarkeuken Idj-  
gen we "soep": 'n mengsel van een handjevol mggemel, zemelen, water en knol- 
raap. We komen 's miûdags in Menen aan en overnachten in een ldein bakhuis. Daar 
zijn we gebleven in afwachting van de komstvan de Engelsen. Met weinig te eten en 
massa's terugtreklende Duitsers. Her is een ineengestort aoudje. Ze vorderen alle 
paarden, koeien, wagens en rijwielen die er maar te laijga zijn, Zelk trekkarretjes 
van kinderen 'hebben ze me1 hopen bij.&&. Treuzig OEEL tezien. 
Maandag 16 april .eien we de laatste Duitsers per fiets wegjagen, aismsrw omicijirend. 
We liggen nu onder granaatvuur Van de mof, plat op de deel. De eerste Engelse tank  
verschijnen en de Tommies trekken in coIonne twee vaar twee langs de huizen. 
Weldra vetschijnen er 'n paar bij ons op de deel. Een reusachtige tank davert dwars 
doof het land en begint op de hoek van het huis van onze buurman te schieten. 
'n-R& lawaai en een regen van stuf en zand valt op ons neer. We bleven liggen tot 
halfvier en wisten toen dat we bevrijd waren. Dat was me een aplu&tbgI Er werd 
gefeliciteerd en van alle Icanten handen geschud. Lotmen kwam er ,goed varraf. Alleen 
in onze straat is gevochten wat nag twee burgerdoden kostte. 's Avm& hebben we 
rne6prachtig weer een straatje om gewandeld engenoten van de wijhefcl. 
Dinsdag i 7  april 1945. Je voelt je een ander mens nu je geen mof meey riet en je 
hoeft niet meer bang te zijn om opgepikt te worden. Iedereen loopt met oranje op en 
overal hangen do vlaggen uit. 

Op vrijdag 17 november vertrok Antoon Kernperman met vrouw en acht anderen, 
z'n ouders en een oom en tante vanuit zijn woonplaats Westervoort om te 
evacueren. Op woensdag 9 mei keert liij met dlen weer taug. Es is een negende kind 
bijgelmmen. Ze zijn berooid en gehavend. Z'n huis sta& er nog zonder pannen op het 
dak. zonder ruiten, helemaal uitgekleed, onder water gestaan en vochtig. 
Antaon Kemperman, die vroeger in Arnhem op de Camiz (Mellcinrichting) werkte, 

zag kans om in ren maeiiijlce tijd een dagboek bij te 
houden. Hij ksloot na de oorlog voor zichzelf te 
beginnen en dat is hem, met behulp van zijn kinde 
ren, wonderwel getukt. Hij stierf, helaas veel te 
vroeg, op 6O-jarige leeftijd op 30 juli 1963 en werd op 
z augustus d.a.v. in Westervaart op het RX. Kerkhof 
begraven. Zijn vrouw, Josephina Bernardina van 
Huet, volgde hem tien jaar later. Zij werd 69 jaar, 

H. Kemperman 

Van het bestuur 
Vanzelfsprekend houden we volgend 
jaar weer onze jaarvergadwing. 
Tevens bataan we in 1995 als vereni- 
ging 5 jaar. Er kan dus een eerste lus- 
trum gevierd worden en  b.^. een reiinie 
worden georganbeerd. 
Wat er gaat gebeuren, wanneer en waar 
zuIt u tijdig te horen hijgen. 
De eerstvolgende bestuursvergaderhg is 
op dinsdag 10 januari 1995 in Doom. 

Familiwefiniging ~ p ~ a n  
PostErUS 75 
394014B Doorn 
Bank: ABN nr. 5586.83959 
t.n.v. bovenstaande vereniging. 

De vereniging staat officieel ingeschreven 
in de Kamer van Koophandel te Utrecht 
nr.VW792. 

Barbara Piuisen-Kemperman 
JuIiana van Staláergstraar 42 
Istil &H Castrleum 
0251 8-51610 

Aan dit nummer werkten verder meie: 
Ton Kernperman - Dmrn 
Thijs Kernperrnan - Hst 


